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Psalmul 1 
 
 
 

1. Fericit este omul care nu a mers în 

sfatul neevlavioșilor și în calea păcătoșilor nu 
a stat și pe scaunul ciumaților nu a șezut, 

2. ci astfel în legea Domnului este voia 
lui și în legea Lui va cugeta ziua și noaptea.  

3. Și el va fi ca un pom sădit lângă ieșirile 
apelor, care rodul lui îl va da la timpul lui și 
frunza lui nu va cădea și, prin toate câte are 
să facă, va spori. 

4. Nu sunt așa neevlavioșii, nu sunt așa, 
ci astfel sunt: ca praful pe care îl suflă vântul 
de pe fața pământului!  

5. Pentru aceea nu se vor ridica ne- 
evlavioșii întru judecată și nici păcătoșii în- 
tru sfatul Drepților.  

6. Căci cunoaște Domnul calea Drep- 
ților, și calea neevlavioșilor va pieri.  
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Psalmul 2  
 

 

1. Pentru ce s-au semețit neamurile și 

popoarele au cugetat cele deșarte?  
2. Au stat de față împărații pământului și 

stăpânitorii au fost adunați împreună împo- 
triva Domnului și împotriva unsului Său.   

3. „Să rupem legăturile lor și să lepădăm 
de la noi jugul lor”.  

4. Cel care locuiește în ceruri va râde de 
ei și Domnul îi va batjocori pe ei.  

5. Atunci va vorbi către ei în urgia Lui și 
în mânia Lui îi va tulbura pe ei.  

6. Și eu am fost pus împărat de către El 
peste Sion, peste muntele cel sfânt al Lui, 

7. vestind porunca Domnului. Iar Dom- 
nul a zis către mine: „Fiul Meu ești tu, Eu 
astăzi te-am născut.  

8. Cere de la Mine și îți voi da ție 
neamurile moștenirea ta și întru stăpânirea 
ta vor fi marginile pământului!  

9. Le vei păstori pe ele cu toiag de fier și 
ca pe vasul olarului le vei zdrobi pe ele”.  

10. Și acum, împăraților, înțelegeți! Să vă 
învățați toți cei care judecați pământul.  

11. Slujiți Domnului în frică și bucurați-
vă Lui în cutremur!  

12. Luați învățătură, ca nu cumva să vă 
urgisească Domnul! Și vă va nimici din calea 
cea dreaptă, oricând are să se aprindă în 
grabă mânia Lui. Fericiți sunt toți cei care au 
nădăjduit întru El.  
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Psalmul 3  
 

 

1. Psalmul lui David, scris pe când fugea 

de la fața lui Abessalom, fiul său.  
2. Doamne, de ce s-au înmulțit cei care 

mă necăjesc? Mulți se ridică împotriva mea,  
3. mulți spun sufletului meu: „Nu este 

mântuire lui întru Dumnezeul lui”.  
4. Dar Tu, Doamne, ajutorul meu ești, 

slava mea și înălțând capul meu.   
5. Cu glasul meu către Domnul am stri- 

gat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui.  
6. Eu m-am culcat și am adormit, 

sculatu-m-am că Domnul mă va ajuta pe 
mine.  

7. Nu mă voi teme de zeci de mii de po- 
poare, care, împrejur, împreună mă atacă.  

8. Ridică-Te, Doamne! Mântuiește-mă, 
Dumnezeul meu! Că Tu i-ai lovit pe toți cei 
care mă vrăjmășesc pe mine în deșert. Dinții 
păcătoșilor ai zdrobit.  

9. A Domnului este mântuirea și peste 
poporul Tău binecuvântarea Ta.   
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Psalmul 4 
 

 

1. Întru sfârșit, în a psalmilor, cântarea 

lui David.  
2. Când am strigat, m-ai auzit pe mine, 

Dumnezeul dreptății mele. În necaz mi-ai 
lărgit mie inima. Milostivește-te de mine și 
ascultă rugăciunea mea!  

3. Fiii oamenilor, până când sunteți grei 
la inimă? Pentru ce iubiți deșertăciunea și 
căutați minciuna?  

4. Și cunoașteți că Domnul l-a făcut mi- 
nunat pe cel Cuvios al Lui! Domnul mă va 
auzi pe mine,  când voi striga către El.  

5. Urgisiți-vă și nu păcătuiți! Ziceți în 
inimile voastre și pe paturile voastre străpun- 
geți-vă inima!  

6. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în 
Domnul!  

7. Mulți zic: „Cine ne va arăta nouă cele 
bune?”. Dar însemnatu-s-a peste noi lumina 
feței Tale, Doamne.  

8. Dat-ai veselie întru inima mea din 
rodul grâului și al vinului și al uleiului lor 
care s-au înmulțit.  

9. În pace, în aceasta mă voi culca și voi 
dormi, că Tu, Doamne, de unul singur întru 
nădejde m-ai locuit!   
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Psalmul 5 
 

 
 

1. Întru sfârșit, pentru cea care moște- 

nește, psalmul lui David.  
2. Cuvintele mele ascultă-le, Doamne! 

Înțelege strigarea mea!  
3. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, 

Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către 
Tine mă voi ruga, Doamne!  

4. Dimineața vei auzi glasul meu, dimi- 
neața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea.  

5. Că Tu ești Dumnezeu ne voind fărăde- 
legea și nici va pribegi Ție cel care face rău,   

6. nici vor rămâne cei fărădelege înain- 
tea ochilor Tăi. Urât-ai pe toți cei care lucrea- 
ză fărădelegea.  

7. Pierde-vei pe toți cei care spun min- 
ciuna. Pe omul sângiurilor și pe cel înșelător 
îi urăște Domnul.  

8. Iar eu, întru mulțimea milei Tale, voi 
intra întru casa Ta, închina-mă-voi către tem- 
plul cel sfânt al Tău, întru frica Ta.  

9. Doamne, povățuiește-mă pe mine în- 
tru dreptatea Ta! Din cauza vrăjmașilor mei, 
îndreptează înaintea mea calea Ta!  

10. Că nu este în gura lor adevărul. Inima 
lor este deșartă. Mormânt deschis este gâtul 
lor. Cu limbile lor înșelau.  

11. Judecă-i pe ei, Dumnezeule! Să cadă 
din sfaturile lor! După mulțimea neevlaviilor 
lor izgonește-i pe ei, că Te-au amărât pe Tine, 
Doamne!  
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12. Și să se veselească toți cei care nădăj- 
duiesc în Tine! Întru veac se vor bucura și Te 
vei sălășlui în ei. Și se vor lăuda în Tine toți 
cei care iubesc numele Tău,  

13. că Tu îl vei binecuvânta pe cel Drept.  
Doamne, ca și cu o armă a buneivoiri ne-ai 
încununat pe noi.  
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Psalmul 6 
 

 

1. Întru sfârșit, între ale imnurilor, 

pentru cea a opta, psalmul lui David.  
2. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri 

și nici cu urgia Ta să mă pedepsești!  
3. Miluiește-mă, Doamne, că slab sunt! 

Vindecă-mă, Doamne, că au fost tulburate 
oasele mele!  

4. Și sufletul meu a fost tulburat foarte. 
Și Tu, Doamne, până când întârzii? 

5. Întoarce-Te, Doamne! Izbăvește sufle- 
tul meu! Mântuiește-mă pentru mila Ta!  

6. Că nu este în moarte cel care Te pome- 
nește pe Tine. Iar în Iad, cine se va mărturisi 
Ție?   

7. Trudit-am în suspinul meu. Spăla-voi 
în fiecare noapte patul meu, în lacrimile mele 
așternutul meu voi uda.   

8. Tulburatu-s-a de mânie ochiul meu, 
îmbătrânit-am între toți vrăjmașii mei.  

9. Depărtați-vă de mine toți cei care 
lucrați fărădelegea! Că a auzit Domnul glasul 
plângerii mele.  

10. Auzit-a Domnul rugăciunea mea. 
Domnul rugăciunea mea a primit.  

11. Să se rușineze și să se tulbure foarte 
toți vrăjmașii mei! Să se întoarcă și să se ruși- 
neze foarte degrabă!  

  

10



Psalmul 7  
 

 

1. Psalmul lui David, pe care l-a cântat 

Domnului pentru cuvintele lui Husi, fiul lui 
Iemeni.  

2. Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am 
nădăjduit! Mântuiește-mă de toți cei care mă 
prigonesc pe mine și mă izbăvește!  

3. Ca nu cumva să răpească ca leul sufle- 
tul meu, nefiind cel care răscumpără și nici 
cel care mântuiește.  

4. Doamne, Dumnezeul meu, dacă am 
făcut aceasta, dacă este nedreptate în mâinile 
mele,  

5. dacă am răsplătit celor care mi-au 
răsplătit mie cele rele, atunci să cad deșert de 
la vrăjmașii mei.  

6. Atunci vrăjmașul să vâneze sufletul 
meu și să-l prindă, și să calce la pământ viața 
mea și slava mea întru țărână să o sălăș- 
luiască.  

7. Ridică-Te, Doamne, întru urgia Ta! 
Înalță-Te în hotarele vrăjmașilor mei! Scoală-
Te, Doamne, Dumnezeul meu, în porunca pe 
care ai poruncit-o 

8. și adunarea de popoare Te va încon- 
jura și pentru aceasta întru înălțime întoarce-
Te!  

9. Domnul va judeca popoarele. Judecă-
mă, Doamne, după dreptatea mea și după 
nerăutatea mea, care sunt în mine!  

10. Sfârșească-se acum răutatea păcăto- 
șilor! Și Tu vei îndrepta pe cel drept. Căci 
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Dumnezeu este cercetând inimile și rinichii 
noștri. 

11. Drept este ajutorul meu de la Dum- 
nezeu, Cel care mântuiește pe cei drepți cu 
inima.     

12. Dumnezeu este judecător drept și 
tare și îndelung-răbdător, neaducând urgie 
peste noi în toată ziua. 

13. Dar dacă nu aveți să vă întoarceți la 
El, sabia Lui o va lustrui, arcul Lui l-a încordat 
deja și l-a pregătit pe el.   

14. Și în el a pregătit unelte de moarte. 
Săgețile Lui le-a lucrat celor care ard.  

15. Iată, a născut în chinuri nedreptatea, 
a zămislit durerea și a născut fărădelegea!  

16. Groapă a săpat și a adâncit-o pe ea și 
va cădea întru groapa pe care a lucrat-o.  

17. Se va întoarce durerea lui întru capul 
lui și pe creștetul lui va coborî nedreptatea 
lui.  

18. Iar eu mărturisi-mă-voi Domnului 
după dreptatea Lui și cânta-voi numele Dom- 
nului Celui Preaînalt.    
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Psalmul 8  
 

 
 

1. Întru sfârșit, pentru teascuri, psalmul 

lui David.  
2. Doamne, Domnul nostru, cât de 

minunat este numele Tău în tot pământul! Că 
s-a ridicat marea-cuviință a Ta mai presus de 
ceruri.  

3. Din gura pruncilor și a celor care sug 
ai pregătit laudă. Pentru vrăjmașii Tăi ai făcut 
aceasta, pentru a nimici pe vrăjmaș și pe răz- 
bunător.  

4. Că vedea-voi cerurile, lucrurile dege- 
telor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai înte- 
meiat.  

5. Ce este omul, că îl pomenești pe el? 
Sau fiul omului, că îl cercetezi pe el?  

6. Mișcoratu-l-ai pe el cu puțin anume 
față de Îngeri. Cu slavă și cu cinste l-ai încu- 
nunat pe el.  

7. Și l-ai pus pe el peste lucrurile 
mâinilor Tale. Pe toate le-ai supus sub picioa- 
rele lui.  

8. Oile și vacile, pe toate animalele, și 
încă și dobitoacele câmpului le-ai supus lui.  

9. Dar și păsările cerului și peștii mării, 
pe cele care străbat căile mărilor le-ai supus 
lui.  

10. Doamne, Domnul nostru, cât de mi- 
nunat este numele Tău în tot pământul! 
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Psalmul 9  
 

 

1. Întru sfârșit, pentru cele ascunse ale 

fiului său, psalmul lui David.  
2. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, în toa- 

tă inima mea, spune-voi toate minunile Tale!  
3. Veseli-mă-voi și mă voi bucura întru 

Tine, cânta-voi numele Tău, Preaînalte.  
4. Când s-a întors vrăjmașul meu întru 

cele dinapoi, vor slăbi și vor pieri de la fața 
Ta.  

5. Căci ai făcut judecata mea și dreptatea 
mea; șezut-ai pe tron, Cel care judeci cu drep- 
tate. 

6. Mustrat-ai neamurile și a pierit ne- 
evlaviosul; numele lor l-ai șters întru veac și 
întru veacul veacului.  

7. Vrăjmașului i-au lipsit săbiile întru 
sfârșit și cetățile i le-ai dărâmat; pierit-a po- 
menirea lor cu sunet 

8. și Domnul rămâne întru veac; gătit-ai 
în judecată tronul Lui 

9. și El va judeca lumea în dreptate, jude- 
ca-va popoarele în dreptate.  

10. Și S-a făcut Domnul scăpare săra- 
cului, ajutor întru bune-vremuri, în necaz, 

11. și au nădăjduit spre Tine cei care 
cunosc numele Tău; că nu ai părăsit pe cei 
care Te caută pe Tine, Doamne.  

12. Cântați Domnului, Celui care locu- 
iește în Sion! Vestiți între neamuri obiceiu- 
rile Lui!  

13. Căci El, cercetând sângiurile lor, Și-a 
adus aminte; nu a uitat strigarea săracilor.  
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14. Miluiește-mă, Doamne! Vezi sme- 
renia mea de la vrăjmașii mei! Cel care mă 
înalți pe mine din porțile morții, 

15. ca să vestesc toate laudele Tale în 
porțile fiicei Sionului; veseli-mă-voi de mân- 
tuirea Ta; 

16. înfiptu-s-au neamurile în stricăciu- 
nea pe care au făcut-o; în lațul acesta, pe care 
l-au ascuns, a fost prins piciorul lor.  

17. Cunoscut-a Domnul judecăți făcând; 
în lucrurile mâinilor lui a fost prins păcă- 
tosul.  

18. Să se întoarcă păcătoșii întru Iad, 
toate neamurile care-L uită pe Dumnezeu!  

19. Căci nu întru sfârșit va fi uitat săracul, 
iar răbdarea săracilor nu va pieri întru veac.  

20. Ridică-Te, Doamne! Să nu se întă- 
rească omul! Judecă neamurile înaintea Ta!  

21. Pune, Doamne, dătător de lege peste 
ele! Să cunoască neamurile că oameni sunt!  

22. Pentru ce, Doamne, stai departe? 
Pentru ce treci cu vederea în bune-vremuri, 
în necaz?  

23. Când se îngâmfă neevlaviosul, atunci 
se aprinde săracul; și ei sunt prinși în gân- 
durile pe care le gândesc. 

24. Că se laudă păcătosul în poftele 
sufletului său și cel nedrept se binecuvintea- 
ză pe sine.  

25. Dar L-a întărâtat pe Domnul cel 
păcătos, după mulțimea urgiei Lui L-a întă- 
râtat; și el nu-L va căuta, căci nu este Dum- 
nezeu înaintea lui.  
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26. Căci ei spurcat-au căile Lui în toată 
vremea. El înlăturat-a judecățile Tale de la 
fața lui și peste toți vrăjmașii lui va stăpâni.   

27. Căci a zis în inima lui: „Nu am să mă 
clatin din neam întru neam, voi fi fără de 
rău”.  

28. Care de blestem gura lui este plină și 
de amărăciune și de vicleșug; sub limba lui 
este osteneală și durere.  

29. Locuiește întru pândă cu cei bogați, 
în ascunsuri, ca să-l ucidă pe cel nevinovat. 
Ochii Lui la cei săraci se uită.  

30. Pândește întru ascuns, ca leul în 
stâna lui; pândește ca să prindă pe sărac, să-l 
prindă pe sărac ca să-l tragă la el.  

31. În lațul lui îl va smeri pe el; se va 
apleca și va cădea în ziua când are să stăpâ- 
nească el peste săraci.  

32. Căci a zis în inima lui: „A uitat Dum- 
nezeu. A întors fața Lui pentru a nu vedea pâ- 
nă întru sfârșit”.  

33. Ridică-Te, Doamne, Dumnezeul meu! 
Înalță-se mâna Ta! Să nu uiți pe săracii Tăi!  

34. Pentru ce a întărâtat cel neevlavios pe 
Dumnezeu? Căci a zis în inima lui: „El nu va 
cerceta”.  

35. Vezi, că Tu osteneala și mânia le vezi, 
ca să-i dai pe ei întru mâinile Tale! Așadar, Ție 
Ți-a fost lăsat săracul și orfanului Tu i-ai fost 
ajutor.  

36. Zdrobește brațul celui păcătos și rău! 
Va fi căutat păcatul lui și nu are să fie aflat 
pentru el.  
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37. Împărăți-va Domnul întru veac și 
întru veacul veacului. Veți pieri neamuri de 
pe pământul Lui.  

38. Pofta săracilor a ascultat-o Domnul, 
la pregătirea inimii lor a luat aminte urechea 
Ta. 

39. Să judeci orfanului și smeritului, ca 
să nu mai adauge încă a se mândri omul pe 
pământ!  
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Psalmul 10  
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David. Spre 

Domnul am nădăjduit. Cum veți zice sufle- 
tului meu: „Mută-te în munți ca o vrabie”?  

2. Că, iată, păcătoșii au întins arcul, au 
pregătit săgeți întru tolbă, ca să vâneze în 
noapte fără lună pe cei drepți cu inima!  

3. Că pe care i-ai îndreptat, ei i-au dărâ- 
mat. Dar cel Drept ce a făcut?  

4. Domnul este în templul cel sfânt al 
Lui. Domnul în cer are tronul Lui. Ochii Lui 
întru cel sărman privesc, genele Lui cerce- 
tează pe fiii oamenilor.  

5. Domnul cercetează pe cel drept și pe 
cel neevlavios, iar pe cel care iubește nedrep- 
tatea, îl urăște sufletul Său.  

6. Va ploua peste cei păcătoși lațuri, foc 
și pucioasă și suflare de vifor este partea po- 
tirului lor.  

7. Că drept este Domnul și El a iubit 
dreptățile și îndreptare a văzut fața Lui.  
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Psalmul 11  
 

 

1. Întru sfârșit, pentru a opta, psalmul lui 

David.  
2. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel 

cuvios, că s-au împuținat adevărurile de la fiii 
oamenilor!  

3. În deșert a vorbit fiecare către aproa- 
pele său, buze viclene în inimă și în inimă au 
vorbit.  

4. Domnul are să nimicească cu totul 
toate buzele cele viclene și limba lăudăroasă.  

5. Cei care au spus: „Cu limba noastră ne 
vom mări, buzele noastre din noi sunt, cine 
ne este nouă Domn?”.  

6. „Din necazul săracilor și din suspinul 
sărmanilor, acum Mă voi ridica”, zice Dom- 
nul, „pune-Mă-voi întru mântuire, îndrăzni-
voi întru el”.  

7. Spunerile Domnului sunt spuneri 
curate, argint lămurit în foc, încercat al pă- 
mântului, curățit de șapte ori.  

8. Tu, Doamne, ne vei păzi pe noi și ne 
vei feri pe noi de neamul acesta și întru veac!  

9. Cei neevlavioși umblă împrejur. După 
înălțimea Ta ai înmulțit grija în fiii oameni- 
lor.  
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Psalmul 12 
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David.  

2. Până când, Doamne, mă vei uita până 
întru sfârșit? Până când Îți vei întoarce fața 
Ta de la mine?   

3. Până ce voi pune sfaturi în sufletul 
meu, dureri în inima mea ziua? Până când se 
va înălța vrăjmașul meu asupra mea?  

4. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul 
meu! Luminează ochii mei, ca nu cumva să 
adorm întru moarte!  

5. Ca nu cumva să zică vrăjmașul meu: 
„Întăritu-m-am către el”. Cei care mă necăjesc 
se vor bucura dacă am să mă clatin.  

6. Dar eu întru mila Ta am nădăjduit. 
Bucura-se-va inima mea întru mântuirea Ta. 
Cânta-voi Domnului, Celui care mi-a făcut 
mie bine, și voi cânta numele Domnului Celui 
Preaînalt.  
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Psalmul 13 
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David. Zis-a 

cel nebun în inima lui: „Nu este Dumnezeu”. 
Stricatu-s-au și s-au făcut urâți în obiceiurile 
lor. Nu este om făcând bunătate, nu este până 
la unul.   

2. Domnul din cer a privit peste fiii 
oamenilor, ca să vadă dacă este cel care Îl 
înțelege sau cel care Îl caută pe Dumnezeu.  

3. Toți s-au abătut, împreună netrebnici 
s-au făcut. Nu este om făcând bunătate, nu 
este până la unul. Mormânt deschis este gâtul 
lor, cu limbile lor înșelau, venin de aspide 
sub buzele lor. A căror gură este plină de 
blestem și de amărăciune. Picioarele lor sunt 
repezi să verse sânge. Pieire și suferință în 
căile lor. Și calea păcii ei nu o cunosc și nu 
este frica lui Dumnezeu înaintea ochilor lor.  

4. Oare nu vor cunoaște toți cei care lu- 
crează fărădelegea? Cei care mănâncă pe 
poporul Meu cu mâncare de pâine, pe Dom- 
nul nu L-au chemat.  

5. Acolo s-au înfricoșat cu frică, în care 
nu era frică, căci Dumnezeu este în neamul 
cel drept.  

6. Sfatul săracului l-ați rușinat, pentru că 
Domnul este nădejdea lui.  

7. Cine va da din Sion mântuire lui Israil? 
Când va întoarce Domnul robia poporului 
Său, să se bucure Iacov și să se veselească Is- 
rail!    
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Psalmul 14  
 

 

1. Psalmul lui David. Doamne, cine va 

pribegi în locașul Tău și cine se va sălășlui în 
muntele cel sfânt al Tău?  

2. Cel care este mergând fără prihană și 
lucrând dreptatea, grăind adevăr în inima lui.  

3. Care nu a înșelat cu limba lui și nici nu 
a făcut rău aproapelui lui și ocară nu a primit 
de la cei de aproape ai lui.  

4. A fost disprețuit înaintea Lui cel care 
face răul, iar pe cei care se tem de Domnul, El 
îi slăvește. Cel care se jură aproapelui său și 
nu se leapădă de jurământ,  

5. argintul lui nu l-a dat cu camătă și nu 
a luat daruri împotriva celor nevinovați. Cel 
care face acestea nu se va clătina întru veac.  
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Psalmul 15 
 

 
 

1. Scrierea pe stâlp a lui David. Păzește-

mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit!  
2. Zis-am Domnului: „Domnul meu ești 

Tu, că de cele bune ale mele nu ai nevoie”.  
3. Celor Sfinți, celor care sunt în pă- 

mântul Lui, El a minunat toate voile Lui în ei.  
4. Înmulțitu-s-au slăbiciunile lor, după 

care au alergat. Nu am să adun împreună 
adunările lor din sângiuri, nici nu am să po- 
menesc numele lor prin buzele mele. 

5. Domnul este partea moștenirii mele și 
a potirului meu. Tu ești Cel care îmi refaci 
mie moștenirea mea.  

6. Funii au căzut peste mine între cei mai 
buni, căci și moștenirea mea îmi este mie cea 
mai bună.   

7. Îl voi binecuvânta pe Domnul, pe Cel 
care m-a înțelepțit pe mine. Iar la aceasta, 
încă și până în vremea nopții, gândurile mele 
m-au învățat pe mine.   

8. Căci vedeam mai înainte pe Domnul, 
înaintea mea pururea, că El este din cele de-a 
dreapta mea, pentru ca să nu mă clatin.  

9. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și 
s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu 
se va sălășlui întru nădejde.  

10. Că nu vei părăsi sufletul meu întru 
Iad, nici nu vei da pe Cel Cuvios al Tău să vadă 
stricăciunea.  

11. Cunoscute mi-ai făcut mie căile vieții. 
Umplea-mă-vei pe mine de veselie cu fața Ta. 
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Căci desfătările sunt până întru sfârșit în 
dreapta Ta.   
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Psalmul 16  
 

 

1. Rugăciunea lui David. Ascultă, Doam- 

ne, dreptatea mea! Ia aminte la glasul rugă- 
ciunii mele! Ascultă rugăciunea mea, care nu 
este rostită cu buze viclene! 

2. De la fața Ta judecata mea să iasă, 
ochii mei să vadă cele drepte!  

3. Cercetat-ai inima mea, ai cercetat-o 
noaptea, lămuritu-m-ai în foc și nu s-a aflat în 
mine nedreptate.   

4. Ca să nu vorbească gura mea lucrurile 
oamenilor, pentru cuvintele buzelor Tale eu 
am păzit căi aspre.  

5. Îndreaptă pașii mei în cărările Tale, ca 
să nu se clatine pașii mei!  

6. Eu am strigat, că m-ai auzit, Dumne- 
zeule. Pleacă urechea Ta mie și ascultă cuvin- 
tele mele! 

7. Minunează milele Tale, Cel care îi 
mântuiești pe cei care nădăjduiesc în Tine, de 
cei care au stat împotriva dreptei Tale!  

8. Păzește-mă ca pe lumina ochiului! În 
umbra aripilor Tale mă vei acoperi 

9. de la fața neevlavioșilor, a celor care 
m-au necăjit pe mine. Căci vrăjmașii mei su- 
fletul meu l-au prins.  

10. Grăsimea lor au închis, gura lor a 
grăit mândrie.  

11. Izgonindu-mă, acum m-au încon- 
jurat, ochii lor au pus ca să mă abată la pă- 
mânt. 

12. Luatu-m-au ca un leu gata de vânat, ca 
un pui de leu care locuiește în ascunzișuri.  
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13. Ridică-Te, Doamne, vino înaintea lor 
și împiedică-i pe ei! Izbăvește sufletul meu de 
cel neevlavios, de sabia Ta de la vrăjmașii 
mâinii Tale!  

14. Doamne, din puțini, de la pământ, 
împarte-i pe ei în viața lor! Și de cele ascunse 
ale Tale s-a umplut pântecele lor. Săturatu-s-
au fiii și au lăsat rămășițele pruncilor lor.  

15. Dar eu întru dreptate mă voi arăta 
feței Tale, sătura-mă-voi când am să văd slava 
Ta.  
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Psalmul 17  
 
 

 

1. Întru sfârșit, un psalm al slujitorului 

Domnului, al lui David, pe care el l-a spus 
Domnului. Cuvintele cântării acesteia au fost 
spuse de David în ziua în care a fost izbăvit el 
de Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor lui 
și din mâna lui Saul  

2. și a zis: Iubi-Te-voi, Doamne, tăria 
mea!  

3. Domnul este tăria mea și scăparea mea 
și izbăvitorul meu. Dumnezeul meu este aju- 
torul meu și voi nădăjdui în El. El este apără- 
torul meu și cornul mântuirii mele și sprijini- 
torul meu.  

4. Lăudând Îl voi chema pe Domnul și de 
vrăjmașii mei mă va mântui.  

5. Cuprinsu-m-au chinurile morții și 
pâraiele fărădelegii m-au tulburat.  

6. Chinurile Iadului m-au înconjurat, 
venit-au înaintea mea cursele morții. 

7. Și când mă necăjeam, L-am chemat pe 
Domnul și către Dumnezeul meu am strigat. 
Auzit-a glasul meu din templul cel sfânt al Lui 
și strigarea mea înaintea Lui va intra, va intra 
întru urechile Lui.  

8. Și s-a clătinat și pământul a fost cutre- 
murat și temeliile munților s-au tulburat și s-
au clătinat, căci Dumnezeu le-a urgisit pe ele.  

9. Suitu-s-a fum în urgia Lui și foc de la 
fața Lui s-a aprins, cărbuni s-au aprins de la 
El.  
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10. Și a aplecat cerul și S-a coborât și 
întuneric este sub picioarele Lui. 

11. Și S-a suit peste Heruvimi și a zburat, 
a zburat peste aripile vânturilor.   

12. Și a pus întunericul ascunzătoarea 
Lui, împrejurul Lui este cortul Lui, apă întu- 
necată în norii văzduhurilor. 

13. De la strălucirea de dinaintea Lui 
norii au trecut și a căzut grindină și cărbuni 
de foc.  

14. Și Domnul a tunat din cer și Cel 
Preaînalt Și-a dat glasul Lui.  

15. Și a trimis săgeți și i-a risipit pe ei și  
fulgerele le-a înmulțit și i-a tulburat pe ei.  

16. Și s-au văzut izvoarele apelor și s-au 
descoperit temeliile lumii, de la certarea Ta, 
Doamne, de la suflarea Duhului urgiei Tale.   

17. Trimis-a din înălțime și m-a luat, lua- 
tu-m-a din ape multe.  

18. Izbăvește-mă de vrăjmașii mei cei 
puternici și de cei care mă urăsc pe mine, că 
s-au întărit mai mult decât mine!  

19. Venit-au înaintea mea în ziua răutății 
mele și Domnul a fost sprijinirea mea,  

20. și m-a scos întru lărgime. Și El mă va 
izbăvi, că m-a voit. Mă va izbăvi de vrăjmașii 
mei cei puternici și de cei care mă urăsc pe 
mine.  

21. Și îmi va răsplăti mie Domnul după 
dreptatea mea și după curăția mâinilor mele 
îmi va răsplăti mie.  

22. Căci am păzit căile Domnului și nu 
am fost neevlavios față de Dumnezeul meu.  
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23. Căci toate judecățile Lui sunt înain- 
tea mea și dreptățile Lui nu s-au depărtat de 
la mine.  

24. Și voi fi fără prihană cu El și mă voi 
păzi de fărădelegea mea.  

25. Și îmi va răsplăti mie Domnul după 
dreptatea mea și după curăția mâinilor mele 
înaintea ochilor Lui. 

26. Cu cel cuvios, cuvios vei fi și cu omul 
nevinovat, nevinovat vei fi, 

27. și cu cel ales, ales vei fi, și cu cel 
stricat Te vei răstălmăci. 

28. Că Tu popor smerit vei mântui și 
ochii mândrilor îi vei smeri.  

29. Că tu vei lumina luminătorul meu, 
Doamne, Dumnezeul meu, Tu vei lumina în- 
tunericul meu,      

30. că întru Tine mă voi izbăvi de ispită. 
Și în Dumnezeul meu voi sări zidul.  

31. Dumnezeul meu are fără prihană 
calea Lui. Cuvintele Domnului sunt în foc lă- 
murite. Apărător este tuturor celor care nă- 
dăjduiesc în El.  

32. Căci cine este Dumnezeu afară de 
Domnul? Și cine este Dumnezeu afară de 
Dumnezeul nostru?  

33. Dumnezeu este Cel care mă încinge 
cu putere și a pus fără prihană calea mea,  

34. Cel care întărește picioarele mele ca 
ale cerbului și peste cele înalte mă pune, 

35. învățând mâinile mele întru război, și 
ai pus arc de aramă în brațele mele,  

36. și mi-ai dat mie scutul mântuirii mele 
și dreapta Ta m-a sprijinit, și certarea Ta m-a 
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îndreptat până întru sfârșit și certarea Ta 
aceasta mă va învăța.  

37. Lărgit-ai pașii mei sub mine și n-au 
slăbit urmele mele, 

38. căuta-voi pe vrăjmașii mei și îi voi 
prinde pe ei și nu mă voi întoarce până nu au 
să se sfârșească.  

39. Îi voi necăji pe ei și nu au să poată să 
stea, cădea-vor sub picioarele mele.  

40. Și m-ai încins cu putere întru război 
și i-ai legat sub mine pe toți cei care se ridică 
împotriva mea,  

41. și pe vrăjmașii mei mi i-ai dat mie în 
spatele meu și pe cei care mă urăsc pe mine i-
ai nimicit cu totul.  

42. Au strigat către Domnul și nu era Cel 
care mântuiește și El nu i-a ascultat pe ei.  

43. Și îi voi micșora pe ei ca țărâna de la 
fața vântului, ca tina ulițelor îi voi spulbera 
pe ei.  

44. Căci mă vei izbăvi de dușmăniile 
poporului și mă vei pune întru capul nea- 
murilor. Și poporul, pe care nu l-am cunos- 
cut, mi-a slujit mie, 

45. întru auzirea urechii mi-a ascultat 
mie, dar fiii străini mi-au mințit mie.  

46. Fiii străini au îmbătrânit și au șchio- 
pătat din cărările lor.  

47. Dar Domnul trăiește și binecuvântat 
este Dumnezeul meu, și să Se înalțe Dum- 
nezeul mântuirii mele!  

48. Dumnezeu este Cel care îmi dă răz- 
bunare mie și Cel care a supus popoarele sub 
mine, 
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49. El este izbăvitorul meu de vrăjmașii 
mei cei mânioși. Căci, de la cei care se ridică 
împotriva mea, mă vei înălța și, de la omul 
nedrept, mă vei izbăvi.  

50. Pentru aceea, mărturisi-mă-voi Ție 
întru neamuri, Doamne, și numelui Tău îi voi 
cânta, 

51. mărind mântuirile împăratului Său și 
făcând milă unsului Său, lui David și semin- 
ției lui până în veac.  
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Psalmul 18  
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David. 

2. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și 
facerea mâinilor Lui o vestește tăria.  

3. Ziua zilei rostește cuvânt și noaptea 
nopții vestește cunoaștere.  

4. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, cărora să 
nu li se audă glasurile lor.  

5. Întru tot pământul a ieșit glasul lor și 
întru marginile lumii cuvintele lor. În soare 
Și-a pus cortul Lui.   

6. Și El este ca un mire ieșind din cămara 
sa. Bucura-se-va ca un uriaș, pus să alerge 
calea lui.  

7. De la marginea cerului este ieșirea Lui 
și sfârșitul Lui este până la marginea cerului 
și nu este care se va ascunde de căldura Lui.  

8. Legea Domnului este fără prihană, 
întorcând sufletele, mărturia Domnului este 
credincioasă, înțelepțind pruncii,  

9. dreptățile Domnului sunt drepte, ve- 
selind inima, porunca Domnului este clară, 
luminând ochii,   

10. frica Domnului este curată, ră- 
mânând întru veacul veacului, judecățile 
Domnului sunt adevărate și împreună în- 
dreptate.  

11. Dorite sunt mai mult decât aurul și 
decât piatra cea de mult preț și mai dulci 
decât mierea și fagurele de miere.  

12. Căci și robul Tău le păzește pe aces- 
tea. Și când le-a păzit pe acestea, a avut parte 
de răsplătire multă.  
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13. Fărădelegile cine le va înțelege? De 
cele ascunse ale mele curățește-mă 

14. și de cele străine cruță pe robul Tău! 
Dacă nu au să mă stăpânească, atunci fără 
prihană voi fi și mă voi curăți de păcat mare.  

15. Și vor fi întru bună-plăcere spusele 
gurii mele și cercetarea inimii mele înaintea 
Ta pururea, Doamne, ajutorule al meu și iz- 
băvitorule al meu!  
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Psalmul 19  
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David.  

2. Să te audă Domnul în ziua necazului și 
să te apere numele Dumnezeului lui Iacov.  

3. Să-ți trimită ție ajutor din locașul Lui 
cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine.  

4. Să pomenească toată jertfa ta și arde- 
rea de tot a ta să o îngrașe!  

5. Să-ți dea ție după inima ta și tot sfatul 
tău să-l împlinească.  

6. Bucura-ne-vom în mântuirea ta și în 
numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Să 
împlinească Domnul toate cererile tale.  

7. Acum am cunoscut că a mântuit 
Domnul pe unsul Său. Îl va asculta pe el din 
cerul cel sfânt al Lui și în puterile lui va avea 
mântuirea dreptei Sale.  

8. Aceștia în care și aceștia pe cai, dar noi 
în numele Domnului Dumnezeului nostru ne 
vom mări.  

9. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, dar 
noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat.  

10. Doamne, mântuiește pe împăratul 
Tău și ne auzi pe noi în care zi avem să Te che- 
măm pe Tine!  
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Psalmul 20  
 

 
 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David.  

2. Doamne, întru puterea Ta se va veseli 
împăratul și întru mântuirea Ta se va bucura 
foarte.  

3. După pofta sufletului lui i-ai dat lui și 
după voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el.  

4. Că lui i-ai ieșit înainte în binecu- 
vântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunu- 
nă de piatră scumpă. 

5. Viață a cerut de la Tine și i-ai dat lui 
lungime de zile întru veacul veacului.  

6. Mare este slava lui întru mântuirea Ta, 
slavă și mare-cuviință vei pune peste el.  

7. Că îi vei da lui binecuvântare întru 
veacul veacului, îl vei veseli pe el întru bucu- 
rie cu fața Ta.  

8. Că împăratul nădăjduiește în Domnul 
și în mila Celui Preaînalt nu are să se clatine. 

9. Să afle mâna Ta pe toți vrăjmașii Tăi, 
dreapta Ta să afle pe toți cei care Te urăsc pe 
Tine.  

10. Căci îi vei pune pe ei ca un cuptor de 
foc întru vremea feței Tale. Domnul întru 
urgia Lui îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe 
ei focul.  

11. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și 
sămânța lor dintre fiii oamenilor.  

12. Că au aplecat întru Tine rele, au 
cugetat sfat cu care nu au să poată să stea.  

13. Că îi vei pune pe ei la spate, între cei 
rămași ai Tăi vei pregăti fața lor.  
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14. Înalță-Te, Doamne, întru puterea Ta! 
Cânta-vom și vom lăuda puterile Tale.  
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Psalmul 21  
 

 
 

1. Întru sfârșit, pentru ajutorul cel de di- 

mineață, psalmul lui David.  
2. Dumnezeule, Dumnezeule al meu, ia 

aminte mie! Pentru ce m-ai părăsit? Departe 
sunt de mântuirea mea cuvintele fărădele- 
gilor mele.  

3. Dumnezeule al meu, striga-voi ziua și 
nu vei asculta, și noaptea și nu vei fi întru 
nebunia mea,  

4. ci Tu întru cele sfinte locuiești, fiind 
lauda lui Israil. 

5. Că în Tine au nădăjduit părinții noștri. 
Au nădăjduit în Tine și i-ai izbăvit pe ei.  

6. Către Tine au strigat și i-ai mântuit pe 
ei. Întru Tine au nădăjduit și nu s-au rușinat.  

7. Iar eu sunt vierme și nu om, ocara 
omului și disprețul poporului. 

8. Toți cei care mă văd m-au batjocorit, 
au vorbit în buzele lor, au clătinat capul lor și 
au zis: 

9. „Nădăjduit-a în Domnul, izbăvească-l 
pe el, mântuiască-l pe el, că îl voiește pe el!”.  

10. Că Tu ești Cel care m-ai scos din 
pântece, Tu ești nădejdea mea de la sânii mai- 
cii mele.  

11. Spre Tine m-am aruncat din uter, din 
pântecele maicii mele Dumnezeul meu ești 
Tu.  
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12. Să nu Te depărtezi de la mine, că 
necazul este aproape, că nu este cel care să 
mă ajute pe mine.  

13. Încercuitu-m-au viței mulți, tauri 
grași m-au înconjurat.  

14. Deschis-au asupra mea gura lor, ca un 
leu care răpește și răcnește.  

15. Ca apa m-am vărsat și s-au risipit 
toate oasele mele. Făcutu-s-a inima mea ca 
ceara, topindu-se în mijlocul pântecelui meu.   

16. Uscatu-s-a tăria mea ca oala de lut și 
limba mea s-a lipit de gâtul meu și întru 
țărâna morții m-ai coborât pe mine. 

17. Că m-au încercuit câini mulți, adu- 
narea celor care fac răul m-a înconjurat. 
Săpat-au mâinile mele și picioarele.   

18. Numărat-au toate oasele mele, iar ei 
au văzut și m-au privit.  

19. Împărțit-au lor veșmintele mele și 
pentru îmbrăcămintea mea au aruncat sor- 
țul.  

20. Iar Tu, Doamne, să nu depărtezi 
ajutorul meu de la mine, ci ia aminte întru 
ajutorul meu! 

21. Izbăvește de sabie sufletul meu și din 
mâna câinelui pe cel unul-născut al meu!  

22. Mântuiește-mă din gura leului și 
mântuiește smerenia mea din coarnele celor 
cu un singur corn!    

23. Povesti-voi numele Tău fraților mei și 
în mijlocul adunării Te voi lăuda.  

24. Cei care vă temeți de Domnul, lău- 
dați-L pe El! Toată sămânța lui Iacov, să-L slă- 
vească pe El! Să se teamă de El toată sămânța 
lui Israil! 
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25. Că nu a disprețuit și nici nu a fost 
mânios cu rugăciunea săracului și nici nu a 
întors fața Lui de la mine și când a fost să strig 
către El, atunci m-a ascultat.  

26. De la Tine este lauda mea în adunare 
mare și făgăduințele mele le voi împlini îna- 
intea celor care se tem de El.  

27. Mânca-vor săracii și se vor sătura și 
vor lăuda pe Domnul, iar cei care Îl caută pe 
El, trăi-vor inimile lor întru veacul veacului.  

28. Pomeni-vor și se vor întoarce către 
Domnul toate marginile pământului și se vor 
închina înaintea Ta toate semințiile neamu- 
rilor.  

29. Că a Domnului este Împărăția și El 
stăpânește neamurile.  

30. Mâncat-au și s-au închinat toți grașii 
pământului, căci înaintea Lui vor cădea toți 
cei care se coboară întru pământ. Și sufletul 
meu trăiește Lui 

31. și sămânța mea va sluji Lui. Și se va 
vesti Domnului neamul care vine  

32. și vor vesti dreptatea Lui poporului 
care se va naște, căci pe acesta l-a făcut Dom- 
nul.  
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Psalmul 22  
 

 
 

1. Psalmul lui David. Domnul mă păsto- 

rește și nimic nu-mi va lipsi.  
2. Întru locul ierbii, acolo m-a sălășluit, 

la apa odihnei m-a hrănit.  
3. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-m-a 

pe căile dreptății pentru numele Lui.  
4. Căci, și dacă am să merg în mijlocul 

umbrei morții, nu mă voi teme de rele, că Tu 
cu mine ești. Toiagul Tău și bățul Tău, acestea 
m-au mângâiat.   

5. Pregătit-ai masă înaintea mea dim- 
potriva celor ce mă necăjesc, uns-ai în ulei 
capul meu și potirul Tău este îmbătându-mă 
ca cel mai bun. 

6. Și mila Ta mă va urmări îndeaproape, 
în toate zilele vieții mele, și aceasta, pentru a 
locui eu în casa Domnului întru lungime de 
zile. 
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Psalmul 23  
 

 
 

1. Psalmul lui David, al unuia dintre 

sabaturi. Al Domnului este pământul și depli- 
nătatea lui, lumea și toți cei care locuiesc în 
ea. 

2. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el și pe 
râuri l-a pregătit pe el.  

3. Cine se va sui întru muntele Domnului 
și cine va sta în locul cel sfânt al Lui?  

4. Cel nevinovat cu mâinile și curat cu 
inima, care nu a luat în deșert sufletul său și 
nu s-a jurat cu vicleșug aproapelui său. 

5. Acesta va lua binecuvântare de la 
Domnul și milostenie de la Dumnezeu, Mân- 
tuitorul său.  

6. Acesta este neamul celor care Îl caută 
pe El, al celor care caută fața Dumnezeului lui 
Iacov.   

7. Ridicați, stăpânitorilor, porțile voas- 
tre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra 
Împăratul slavei!  

8. Cine este Acesta, Împăratul slavei? 
Domnul Cel tare și puternic, Domnul Cel 
puternic în război.  

9. Ridicați, stăpânitorilor, porțile voas- 
tre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra 
Împăratul slavei! 

10. Cine este Acesta, Împăratul slavei? 
Domnul Puterilor, Acesta este Împăratul sla- 
vei.  
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Psalmul 24  
 
 

1. Psalmul lui David. Către Tine, Doam- 

ne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, 
2. în Tine am nădăjduit. Să nu fiu rușinat, 

nici să râdă de mine vrăjmașii mei!  
3. Căci și toți cei care Te îndură pe Tine 

nu au să se rușineze, ci să se rușineze toți cei 
care fac fărădelegi în zadar!  

4. Căile Tale, Doamne, arată-mi mie și 
cărările Tale mă învață!  

5. Povățuiește-mă în adevărul Tău și mă 
învață, că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul 
meu, și pe Tine Te-am îndurat toată ziua!  

6. Adu-Ți aminte de îndurările Tale, 
Doamne, și de milele Tale, că din veac sunt!  

7. Păcatele tinereții mele și ale neștiinței 
mele  să nu le pomenești, ci după mila Ta po- 
menește-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doam- 
ne!  

8. Bun și drept este Domnul, pentru 
aceasta va pune lege celor care păcătuiesc în 
cale.  

9. El va povățui pe cei blânzi în judecată, 
va învăța pe cei blânzi căile Lui.  

10. Toate căile Domnului sunt milă și 
adevăr celor care caută făgăduința Lui și măr- 
turiile Lui.  

11. Pentru numele Tău, Doamne, și vei 
ispăși păcatului meu, căci mult este.  

12. Cine este omul cel care se teme de 
Domnul? Va pune lege lui în calea pe care a 
ales-o.  
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13. Sufletul lui în bunătăți va petrece și 
sămânța lui va moșteni pământul.  

14. Căci Domnul este întărirea celor care 
se tem de El și numele Domnului este al celor 
care se tem de El și făgăduința Lui are să o 
arate lor.  

15. Ochii mei sunt pururea către Dom- 
nul, că El va scoate din cursă picioarele mele.  

16. Privește către mine și mă miluiește, 
că unul-născut și sărac sunt eu!  

17. Necazurile inimii mele s-au mărit. 
Din nevoile mele scoate-mă! 

18. Vezi smerenia mea și osteneala mea 
și-mi iartă toate păcatele mele!  

19. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit 
și cu ură nedreaptă m-au urât!  

20. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, 
ca să nu mă rușinez că am nădăjduit întru 
Tine! 

21. Cei fără de răutate și cei Drepți se li- 
peau mie, că Te-am îndurat pe Tine, Doamne.  

22. Răscumpără, Dumnezeule, pe Israil 
din toate necazurile Lui!   
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Psalmul 25  
 

 

1. Psalmul lui David. Judecă-mă, Doam- 

ne, că eu întru nerăutatea mea am umblat și, 
în Domnul nădăjduind, nu am să slăbesc!  

2. Cercetează-mă, Doamne, și mă încear- 
că! Aprinde rinichii mei și inima mea! 

3. Că mila Ta este înaintea ochilor mei și 
bine am plăcut întru adevărul Tău.  

4. Nu am șezut cu sinedrionul deșertă- 
ciunii și cu cei fărădelege nu am să intru.  

5. Urât-am adunarea celor care sunt răi și 
cu cei neevlavioși nu voi ședea.  

6. Spăla-voi întru cei nevinovați mâinile 
mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doam- 
ne,  

7. ca să aud glasul laudei Tale și să poves- 
tesc toate minunile Tale.  

8. Doamne, iubit-am bunăcuviința casei 
Tale și locul cortului slavei Tale.  

9. Să nu pierzi cu cei neevlavioși sufletul 
meu și cu oamenii sângiurilor viața mea,  

10. în mâinile cărora sunt fărădelegi și 
dreapta lor s-a umplut de daruri,  

11. iar eu în nerăutatea mea am umblat. 
Răscumpără-mă și mă miluiește, 

12. căci piciorul meu a stat întru drepta- 
te! Întru adunări Te voi binecuvânta, Doam- 
ne.  
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Psalmul 26 
 
 
 

1. Psalmul lui David, scris înainte să fie 

uns împărat. Domnul este luminarea mea și 
Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? 
Domnul este apărătorul vieții mele, de cine 
mă voi înfricoșa?  

2. Când se vor apropia de mine cei care 
îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei 
care mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au 
slăbit și au căzut.  

3. Dacă are să se rânduiască împotriva 
mea tabără, nu se va teme inima mea. Dacă 
are să se ridice împotriva mea război, în 
aceasta eu nădăjduiesc.  

4. Căci una am cerut de la Domnul și pe 
aceasta o voi căuta: a locui eu în casa Dom- 
nului în toate zilele vieții mele, a vedea eu 
plăcerea Domnului și a cerceta templul Lui.  

5. Că El m-a ascuns pe mine în cort, în 
ziua celor rele ale mele, și m-a acoperit în 
ascunsul cortului Său. În piatră m-a înălțat,  

6. și acum, iată, a înălțat capul meu peste 
vrăjmașii mei! Înconjurat-am și am jertfit în 
cortul Lui jertfă de strigăt. Voi cânta și voi 
lăuda Domnului.  

7. Ascultă, Doamne, glasul meu, pe care 
l-am strigat! Miluiește-mă și mă ascultă!  

8. Ție a zis inima mea: „El a căutat fața 
mea”. Fața Ta, Doamne, voi căuta.  

9. Să nu-Ți întorci fața Ta de la mine și să 
nu Te abați în urgie de la robul Tău. Ajutorul 
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meu fii! Să nu mă blestemi pe mine și nici să 
nu mă părăsești pe mine, Dumnezeule, Mân- 
tuitorul meu.  

10. Că tatăl meu și maica mea m-au 
părăsit, dar Domnul m-a primit.  

11. Pune lege mie, Doamne, în calea Ta, și 
povățuiește-mă în cărare dreaptă, din cauza 
vrăjmașilor mei!  

12. Să nu mă dai întru sufletele celor care 
mă necăjesc pe mine, că s-au ridicat împo- 
triva mea martori nedrepți și nedreptatea a 
mințit sieși.  

13. Cred că am să văd bunătățile Dom- 
nului în pământul celor vii.  

14. Îndură-L pe Domnul, îmbărbătează-
te și întărește-ți inima ta și îndură-L pe Dom- 
nul!   
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Psalmul 27  
 
 

1. Psalmul lui David. Către Tine, Doam- 

ne, am strigat. Dumnezeul meu, să nu treci în 
tăcere de mine. Ca nu cumva să treci în tăcere 
de mine și așa mă voi asemăna celor care se 
coboară întru groapă.      

2. Ascultă glasul rugăciunii mele când 
mă rog către Tine, când îmi ridic mâinile 
mele către templul cel sfânt al Tău!  

3. Să nu tragi împreună cu cei păcătoși 
sufletul meu și cu cei care lucrează nedrep- 
tatea să nu mă pierzi, adică cu cei care spun 
pace cu cei de aproape ai lor, dar cele rele 
sunt în inimile lor.  

4. Dă-le lor după faptele lor și după 
răutatea obiceiurilor lor! După faptele mâini- 
lor lor, dă-le lor! Răsplătește acelora răsplata 
lor!   

5. Că nu au înțeles întru lucrurile Dom- 
nului și întru lucrurile mâinilor lor îi vei 
dărâma pe ei și nu îi vei zidi pe ei.  

6. Binecuvântat este Domnul, că a ascul- 
tat glasul rugăciunii mele.  

7. Domnul este ajutorul meu și apără- 
torul meu și întru El a nădăjduit inima mea și 
m-a ajutat și a reînviat trupul meu și de voia 
mea mă voi mărturisi Lui.  

8. Domnul este tăria poporului Său și 
este apărătorul mântuirilor unsului Său.  

9. Mântuiește poporul Tău și binecu- 
vintează moștenirea Ta! Și păstorește-i pe ei 
și înalță-i pe ei până în veac!  
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Psalmul 28 

 
 
 

1. Psalmul lui David la ieșirea cortului. 

Aduceți Domnului, fiii lui Dumnezeu! Adu- 
ceți Domnului fii de berbeci! Aduceți Dom- 
nului slavă și cinste!  

2. Aduceți Domnului slavă numelui Său! 
Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a 
Lui!  

3. Glasul Domnului este peste ape. Dum- 
nezeul slavei a tunat. Domnul este peste ape 
multe.  

4. Glasul Domnului este întru tărie. 
Glasul Domnului este întru mare-cuviință.   

5. Glasul Domnului zdrobind cedrii și va 
zdrobi Domnul cedrii Libanosului.  

6. Și îi va micșora pe ei ca pe vițelul 
Libanosului și pe cel iubit ca pe fiul celor cu 
un singur corn. 

7. Glasul Domnului tăind flacăra focului.  
8. Glasul Domnului clătinând pustia și 

va clătina Domnul pustia Cadisului.  
9. Glasul Domnului întărind cerbii și va 

descoperi dumbrăvile și în templul Lui este 
tot cel care zice slavă.  

10. Domnul va locui potopul și șade 
Domnul Împărat întru veac.  

11. Domnul tărie poporului Său va da. 
Domnul va binecuvânta pe poporul Său în 
pace.  
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Psalmul 29  
 
 

1. Întru sfârșit, psalmul cântării sfințirii 

casei lui David.  
2. Înălța-Te-voi, Doamne, că m-ai luat și 

nu s-au veselit vrăjmașii mei de mine. 
3. Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am 

către Tine și m-ai vindecat.  
4. Doamne, scos-ai din Iad sufletul meu, 

mântuitu-m-ai dintre cei care se coboară în- 
tru groapă.   

5. Cântați Domnului cei Cuvioși ai Lui și 
mărturisiți-vă cu pomenire sfințeniei Lui!  

6. Că urgia este întru mânia Lui și viața 
este întru voia Lui. Căci seara se va sălășlui 
plânsul și întru dimineață bucuria.  

7. Iar eu am zis întru bunăstarea mea: 
„Nu am să mă clatin întru veac”.  

8. Doamne, întru voia Ta ai dat frumu- 
seții mele putere. Dar ai întors fața Ta și am 
fost tulburat.  

9. Către Tine, Doamne, voi striga și către 
Dumnezeul meu mă voi ruga.  

10. Ce folos este în sângele meu, când 
este să mă cobor întru stricăciune? Căci nu se 
va mărturisi Ție țărâna. Sau oare va vesti ea 
adevărul Tău?  

11. A auzit Domnul și m-a miluit. Domnul 
S-a făcut ajutorul meu.  

12. Întors-ai mie jalea mea întru dans, 
rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie,  

13. ca să-Ți cânte Ție slava mea și să nu Te 
străpungi. Doamne, Dumnezeul meu, întru 
veac mă voi mărturisi Ție.     
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Psalmul 30  
 
 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David, al 

extazului.  
2. Întru Tine, Doamne, am nădăjduit, ca 

să nu mă rușinez întru veac. Întru dreptatea 
Ta, izbăvește-mă și mă scoate!  

3. Pleacă spre mine urechea Ta! Grăbește 
să mă scoți! Fii mie întru Dumnezeu apărător 
și întru casă de scăpare, pentru ca să mă mân- 
tuiesc!   

4. Că tăria mea și scăparea mea ești Tu și 
pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei 
hrăni.  

5. Mă vei scoate din cursa aceasta, pe 
care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apără- 
torul meu.  

6. Întru mâinile Tale îmi voi pune duhul 
meu. Răscumpăratu-m-ai, Doamne, Dumne- 
zeul adevărului,  

7. urât-ai pe cei care păzesc deșertăciuni 
în zadar, iar eu în Domnul am nădăjduit.  

8. Mă voi bucura și mă voi veseli întru 
mila Ta, că ai privit la smerenia mea și ai 
mântuit din nevoi sufletul meu  

9. și nu m-ai închis întru mâinile vrăjma- 
șului, ci ai pus în loc larg picioarele mele.  

10. Miluiește-mă, Doamne, că mă necă- 
jesc! Tulburatu-s-a întru mânie ochiul meu, 
sufletul meu și pântecele meu, 

11. că s-a sfârșit întru durere viața mea și 
anii mei întru suspine, a slăbit întru sărăcie 
tăria mea și oasele mele s-au tulburat.  
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12. La toți vrăjmașii mei m-am făcut 
ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscu- 
ților mei. Cei care mă vedeau afară au fugit de 
mine.  

13. Am fost uitat ca un mort de inima lor, 
m-am făcut ca un vas stricat, 

14. că am auzit ocara multora din cei care 
pribegesc împrejur, când se adună ei împreu- 
nă asupra mea și ca să ia sufletul meu s-au 
sfătuit.  

15. Iar eu în Tine am nădăjduit, Doamne. 
Zis-am: „Tu ești Dumnezeul meu”.  

16. În mâinile Tale sunt vremurile mele. 
Izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de 
cei care mă vânează pe mine!  

17. Arată fața Ta peste robul Tău! Mân- 
tuiește-mă întru mila Ta!  

18. Doamne, să nu mă rușinezi că Te-am 
chemat, ci să se rușineze cei neevlavioși și să 
se coboare întru Iad.  

19. Mute să fie buzele cele viclene, care 
vorbesc împotriva celui Drept fărădelege, în 
mândrie și în batjocură!  

20. Cât este de mare mulțimea bunătății 
Tale, Doamne, pe care ai ascuns-o celor care 
se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor care 
nădăjduiesc întru Tine, înaintea fiilor oame- 
nilor!  

21. Îi vei acoperi pe ei întru ascunsul feței 
Tale de tulburarea oamenilor. Îi vei acoperi 
pe ei în cort de cearta limbilor. 

22. Binecuvântat este Domnul, că a mi- 
nunat mila Lui în cetatea îngrădirii.  

23. Iar eu am zis întru extazul meu: 
„Așadar, lepădat sunt de la fața ochilor Tăi”. 
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Pentru aceasta ai ascultat glasul rugăciunii 
mele când am strigat eu către Tine.  

24. Iubiți pe Domnul toți Cuvioșii Lui! Că 
adevăruri caută Domnul și îi răsplătește cu 
prisosință pe cei care fac mândrie.  

25. Îmbărbătați-vă și să se întărească ini- 
ma voastră, toți cei care nădăjduiți în Dom- 
nul!   
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Psalmul 31 
 

 
 

1. Înțelegerea lui David. Fericiți sunt 

cărora li s-au iertat fărădelegile și cărora li s-
au acoperit păcatele.  

2. Fericit este bărbatul căruia nu are să-i 
socotească Domnul păcatul, nici nu este vi- 
cleșug în gura lui.  

3. Că am tăcut, îmbătrânit-au oasele 
mele de la strigarea mea de toată ziua.  

4. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste 
mine mâna Ta și m-am întors întru suferință 
în înfigerea ghimpelui Tău.  

5. Păcatul meu l-am cunoscut și fără- 
delegea mea n-am ascuns-0. Zis-am: „Mărtu- 
risi-voi Domnului, împotriva mea, fărădele- 
gea mea”. Și Tu ai iertat neevlavia păcatului 
meu. 

6. Pentru aceea se va ruga către Tine tot 
cuviosul în vremea potrivită, dar în potopul 
de ape multe de el nu se vor apropia.  

7. Tu ești scăparea mea din necazul care 
mă cuprinde, bucuria mea. Izbăvește-mă de 
cei care m-au înconjurat! 

8. „Înțelepți-te-voi și te voi povățui pe 
tine în calea aceasta în care vei merge, întări-
voi asupra ta ochii Mei.  

9. Nu fiți ca un cal și ca un catâr, la care 
nu este înțelegere! În zăbală și în frâu fălcile 
lor am să strâng, ca să nu se apropie de tine”.  

10. Multe sunt bătăile păcătosului. Dar 
pe cel care nădăjduiește în Domnul mila îl va 
înconjura.  
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11. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați, 
Drepților, și vă lăudați toți cei drepți cu ini- 
ma!  
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Psalmul 32  
 

 
 

1. Psalmul lui David. Bucurați-vă Drep- 

ților în Domnul! Celor Drepți li se cuvine 
laudă.  

2. Mărturisiți-vă Domnului în liră, în 
psaltirion cu zece coarde cântați-I Lui!  

3. Cântați-I Lui cântare nouă! Cântați-I 
bine, în strigare!   

4. Că drept este cuvântul Domnului și 
toate lucrurile Lui sunt în credință.  

5. Căci El iubește milostenia și judecata, 
iar de mila Domnului este plin pământul.  

6. Cu Cuvântul Domnului cerurile s-au 
întărit și cu Duhul gurii Lui toată puterea lor.  

7. Adunând ca burduful apele mării, pu- 
nând în vistierii abisurile. 

8. Să se teamă de Domnul tot pământul 
și de El să se cutremure toți cei care locuiesc 
lumea!  

9. Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și 
s-au zidit.  

10. Domnul risipește sfaturile neamu- 
rilor și leapădă gândurile popoarelor și lea- 
pădă sfaturile stăpânitorilor.  

11. Dar sfatul Domnului rămâne întru 
veac, iar gândurile inimii Lui întru neam și în 
neam.  

12. Fericit este neamul căruia Domnul îi 
este Dumnezeul lui și poporul pe care l-a ales 
întru moștenirea Lui.   

13. Domnul a privit din cer și a văzut pe 
toți fiii oamenilor. 
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14. De acolo, din locașul Lui cel gata, El a 
privit peste toți cei care locuiesc pământul,    

15. Cel care a zidit inimile lor deosebite 
și Cel care îi înțelege întru toate lucrurile lor.    

16. Nu se mântuiește împăratul pentru 
multa lui putere și uriașul nu se va mântui în 
mulțimea tăriei lui.  

17. Mincinos este calul întru mântuire și, 
în mulțimea puterii lui, omul nu se va mân- 
tui.  

18. Dar iată: ochii Domnului sunt peste 
cei care se tem de El, peste cei care nădăj- 
duiesc în mila Lui,   

19. ca să izbăvească din moarte sufletele 
lor și să-i ajute pe ei în foamete!  

20. Iar sufletul nostru Îi îndură Dom- 
nului, că El este ajutorul și apărătorul nostru.  

21. Că în El se va veseli inima noastră și 
în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit.  

22. Fie, Doamne, mila Ta peste noi, pre- 
cum am nădăjduit și noi întru Tine!  
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Psalmul 33 
 

 

1. Psalmul lui David, scris când și-a 

schimbat fața lui înaintea lui Abimeleh și l-a 
eliberat pe el și s-a dus.  

2. Voi binecuvânta pe Domnul în toată 
vremea și mereu va fi lauda Lui în gura mea.  

3. Întru Domnul se va lăuda sufletul 
meu. Să audă cei blânzi și să se veselească!  

4. Slăviți pe Domnul împreună cu mine 
și să înălțăm numele Lui împreună!  

5. Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și 
din toate pribegiile mele m-a izbăvit. 

6. Apropiați-vă către El și luminați-vă și 
fețele voastre nu au să se rușineze!  

7. Săracul acesta a strigat și Domnul l-a 
auzit pe el și din toate necazurile lui l-a mân- 
tuit pe el.  

8. Va tăbărî Îngerul Domnului împre- 
jurul celor care se tem de El și îi va izbăvi pe 
ei.  

9. Gustați și vedeți că bun este Domnul! 
Și fericit este omul care nădăjduiește întru El.  

10. Temeți-vă de Domnul cei Sfinți ai Lui, 
că nu este lipsă celor care se tem de El! 

11. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar 
cei care Îl caută pe Domnul nu se vor împu- 
țina de tot binele.  

12. Veniți, fiilor! Ascultați-mă! Căci frica 
Domnului vă voi învăța pe voi.  

13. Cine este omul care voiește viață, 
iubind să vadă zile bune? 

14. Oprește limba ta de la rău și buzele 
tale să nu grăiască vicleșug!  
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15. Abate-te de la rău și fă bine, caută 
pacea și aleargă după ea!  

16. Ochii Domnului sunt peste cei Drepți 
și urechile Lui sunt întru rugăciunea lor.  

17. Iar fața Domnului este peste cei care 
fac rele, ca să nimicească de pe pământ pome- 
nirea lor.  

18. Strigat-au cei Drepți și Domnul i-a 
auzit pe ei și din toate necazurile lor i-a izbă- 
vit pe ei.  

19. Aproape este Domnul de cei zdrobiți 
la inimă și pe cei smeriți cu duhul îi va mân- 
tui.  

20. Multe sunt necazurile celor Drepți și 
din toate ale lor îi va izbăvi pe ei.  

21. Domnul păzește toate oasele lor și 
niciunul dintre ele nu se va zdrobi. 

22. Moartea celor păcătoși este rea și cei 
care îl urăsc pe cel Drept vor greși.  

23. Va răscumpăra Domnul sufletele 
robilor Lui și nu au să greșească toți cei care 
nădăjduiesc întru El.  
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Psalmul 34 
 

 

1. Psalmul lui David. Judecă, Doamne, pe 

cei care îmi fac nedreptate! Războiește-Te cu 
cei care se războiesc cu mine!  

2. Apucă arma și scutul și Te ridică întru 
ajutorul meu! 

3. Varsă sabie și închide dimpotriva celor 
care mă caută pe mine! Spune sufletului meu: 
„Mântuirea ta sunt Eu!”.  

4. Să fie rușinați și să se întoarcă cei care 
caută sufletul meu! Să se întoarcă înapoi și să 
fie rușinați cei care socotesc mie cele rele!  

5. Să fie ca praful de la fața vântului și 
Îngerul Domnului necăjindu-i pe ei!  

6. Să fie calea lor întuneric și alunecare 
și Îngerul Domnului urmărindu-i pe ei!  

7. Că în zadar au ascuns mie stricăciunea 
cursei lor, în deșert au ocărât sufletul meu.  

8. Să vină asupra lor cursa pe care ei nu o 
cunosc și plasa pe care au ascuns-o să-i prin- 
dă pe ei! Și în cursă vor cădea, vor cădea în ea.  

9. Iar sufletul meu se va bucura în Dom- 
nul și se va veseli întru mântuirea Lui.  

10. Toate oasele mele vor zice: „Doamne, 
cine este asemenea Ție, izbăvind pe sărac din 
mâna celor mai tari decât el și pe sărac și pe 
sărman de la cei care îl jefuiesc pe el?”.  

11. Ridicându-se martori nedrepți, pe 
care nu le știam mă întrebau.  

12. Îmi răsplăteau mie cele rele pentru 
cele bune și sterpiciune sufletului meu.  

13. Iar eu, când ei mă supărau, mă îm- 
brăcam în sac și smeream în post sufletul 
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meu, și rugăciunea mea întru sânul meu se va 
întoarce.  

14. Ca unui vecin, ca unui frate al nostru, 
așa îi bine-plăceam. Ca jelind și întristându-
mă, așa mă smeream.  

15. Și împotriva mea s-au veselit și s-au 
adunat, adunatu-s-au peste mine bice și nu 
am știut, au fost împrăștiați și nu s-au stră- 
puns la inimă.  

16. M-au ispitit, m-au batjocorit cu batjo- 
cură, au scrâșnit împotriva mea cu dinții lor.  

17. Doamne, când vei privi? Adu înapoi 
sufletul meu de la fapta lor cea rea, de la lei 
pe cel unul-născut al meu!  

18. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, în 
adunare multă, întru poporul cel greu Te voi 
lăuda.   

19. Să nu se bucure de mine cei care mă 
vrăjmășesc pe mine pe nedrept, cei care mă 
urăsc pe mine în zadar și fac semne cu ochii.  

20. Căci mie cele de pace grăiau, și asu- 
pra mea urgie și vicleșuguri gândeau.  

21. Și au lărgit asupra mea gura lor și au 
zis: „Bine făcut, bine făcut au văzut ochii noș- 
tri!”.  

22. Ai văzut, Doamne! Să nu treci aceasta 
sub tăcere. Doamne, să nu Te depărtezi de la 
mine.  

23. Ridică-Te, Doamne, și ia aminte întru 
judecata mea, Dumnezeul meu și Domnul 
meu, ia aminte întru pedeapsa mea! 

24. Judecă-mă după dreptatea Ta, Doam- 
ne, Dumnezeul meu, și ei să nu se bucure de 
mine!  
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25. Să nu zică în inimile lor: „Bine făcut, 
bine făcut este sufletului nostru!” și nici să 
zică: „L-am înghițit pe el”.  

26. Să fie rușinați și să se întoarcă îm- 
preună cei care se bucură de cele rele ale 
mele. Să se îmbrace cu rușine și ocară cei care 
grăiesc lucruri mari împotriva mea!  

27. Să se bucure și să se veselească cei 
care vor dreptatea mea și „Mărit să fie Dom- 
nul!” să zică pururea cei care vor pacea robu- 
lui Său!   

28. Și limba mea va cugeta la dreptatea 
Ta și va cânta toată ziua lauda Ta.  
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Psalmul 35  
 

 
 

1. Întru sfârșit, psalmul robului Domnu- 

lui, al lui David.  
2. Zice întru sine cel fărădelege, care vrea 

a păcătui: „Nu este frica lui Dumnezeu înain- 
tea ochilor lui”.  

3. Că a înșelat înaintea lui, ca să afle fără- 
delegea lui și să-l urască.  

4. Cuvintele gurii lui sunt fărădelege și 
vicleșug. Nu a vrut a înțelege că trebuie să fa- 
că bine.  

5. Fărădelege a gândit pe patul lui. A stat 
lângă toată calea care nu era bună, dar pe 
acea răutate nu s-a mâniat.  

6. Doamne, în cer este mila Ta și adevă- 
rul Tău e până la nori.  

7. Dreptatea Ta este ca munții lui Dum- 
nezeu. Judecățile Tale sunt adâncime multă. 
Oameni și dobitoace vei mântui, Doamne,  

8. că ai înmulțit mila Ta, Dumnezeule. 
Iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor 
nădăjdui,  

9. îmbăta-se-vor de grăsimea casei Tale 
și, din pârâul desfătării Tale, Tu le vei da lor 
să bea.  

10. Că la Tine este izvorul vieții și întru 
lumina Ta vom vedea lumină.   

11. Întinde mila Ta celor care Te cunosc 
pe Tine și dreptatea Ta celor drepți cu inima!  

12. Să nu-mi vină mie picior de mândrie 
și mâna păcătoșilor să nu mă clatine!  
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13. Acolo au căzut cei care lucrează fără- 
delegea. Au fost scoși afară și nu au să poată 
să stea.  
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Psalmul 36  
 

 
 

1. Psalmul lui David. Nu râvni întru cei 

care fac rău și nici nu râvni celor care fac fără- 
delege!  

2. Căci ca iarba curând se vor usca și ca 
verdeața ierburilor curând vor cădea.  

3. Nădăjduiește în Domnul și fă bună- 
tate! Și locuiește pământul și vei păstori peste 
bogăția lui!  

4. Desfătează-te ca al Domnului și El îți 
va da ție cererile inimii tale!  

5. Descoperă către Domnul calea ta și 
nădăjduiește în El și El va face ce îți este ție 
bine  

6. și va scoate ca lumina dreptatea ta și 
judecata ta ca miezul zilei!   

7. Supune-te Domnului și roagă-L fier- 
binte pe El! Nu râvni întru cel care bine-
călătorește în calea lui, în omul făcând fără- 
delegi!  

8. Încetează de la urgie și părăsește 
mânia! Nu râvni, astfel încât să faci rău!   

9. Căci cei care fac rău vor fi nimiciți cu 
totul, iar cei care Îl rabdă pe Domnul, aceia 
vor moșteni pământul.  

10. Și încă puțin și nu are să mai fie cel 
păcătos. Și vei căuta locul lui și nu ai să-l afli.  

11. Dar cei blânzi vor moșteni pământul 
și se vor desfăta întru mulțimea păcii.  

12. Cel păcătos va urmări îndeaproape pe 
cel Drept și va scrâșni împotriva lui cu dinții 
săi,  
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13. dar Domnul va râde de el, că mai 
înainte vede că va veni ziua lui.  

14. Sabie au scos cei păcătoși, întins-au 
arcul lor ca să doboare pe cel sărac și pe săr- 
man, ca să-i înjunghie pe cei drepți cu inima.  

15. Dar sabia lor să intre întru inima lor 
și arcurile lor să se zdrobească.  

16. Căci mai bun este puținul celui Drept 
decât bogăția multă a celor păcătoși.  

17. Căci brațele celor păcătoși se vor 
zdrobi, iar Domnul îi sprijină pe cei Drepți.  

18. Domnul cunoaște căile celor fără de 
prihană și moștenirea lor întru veac va fi.  

19. Nu se vor rușina întru vremea cea rea 
și în zilele foametei se vor sătura.  

20. Căci cei păcătoși vor pieri, iar vrăj- 
mașii Domnului, odată ce ei se slăviră și se 
înălțară, sfârșindu-se, ca fumul s-au sfârșit.  

21. Împrumută cel păcătos și nu va 
înapoia, iar cel Drept se îndură și dă.  

22. Căci cei care Îl binecuvintează pe El 
vor moșteni pământul, iar cei care Îl bles- 
temă pe El vor fi nimiciți cu totul.  

23. De la Domnul se îndreaptă pașii omu- 
lui și calea Lui o va voi.  

24. Când are să cadă, nu va fi zdrobit, că 
Domnul sprijină mâna lui.  

25. Și mai tânăr am fost, și chiar am îm- 
bătrânit, și nu l-am văzut pe cel Drept părăsit 
și nici sămânța lui cerând pâini.   

26. Toată ziua miluiește și împrumută și 
sămânța lui întru binecuvântare va fi.  

27. Abate-te de la rău și fă binele și tră- 
iește întru veacul veacului! 
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28. Că Domnul iubește judecata și nu îi 
va părăsi pe cei Cuvioși ai Săi, ci întru veac vor 
fi păziți. Iar cei fărădelege vor fi alungați și 
sămânța celor neevlavioși va fi nimicită cu 
totul.  

29. Iar cei Drepți vor moșteni pământul 
și vor locui întru veacul veacului pe el. 

30. Gura celui Drept va gândi înțelep- 
ciune și limba lui va grăi judecată.  

31. Legea Dumnezeului său va fi în inima 
lui și nu se vor poticni pașii săi.  

32. Îl pândește cel păcătos pe cel Drept și 
caută să-l omoare pe el,  

33. dar Domnul nu are să-l părăsească pe 
el întru mâinile lui și nici nu are să-l osân- 
dească pe el, atunci când El are să-i judece lui.  

34. Îndură-L pe Domnul și păzește calea 
Lui! Și El te va înălța ca să moștenești pă- 
mântul, iar când cei păcătoși vor fi nimiciți cu 
totul, atunci vei vedea.  

35. L-am văzut pe cel neevlavios prea-
înălțându-se și ridicându-se ca cedrii Liba- 
nosului.  

36. Și am trecut apoi și, iată, nu mai era! 
Și l-am căutat pe el și nu s-a mai aflat locul lui.  

37. Păzește nerăutatea și vezi dreptatea! 
Căci aceasta este rămășița omului celui paș- 
nic.  

38. Dar cei fărădelege vor fi nimiciți cu 
totul, împreună, și rămășițele celor neevla- 
vioși vor fi nimicite cu totul.  

39. Iar mântuirea celor Drepți este de la 
Domnul și El este apărătorul lor în vremea 
necazului.  
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40. Și Domnul le va ajuta lor și îi va izbăvi 
pe ei și îi va scoate pe ei de la cei păcătoși și îi 
va mântui pe ei, căci au nădăjduit în El.  

 
 

  

67



Psalmul 37  
 
 

 

1. Psalmul lui David, întru pomenire, 

despre a sabatului.  
2. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri 

și nici cu urgia Ta să mă pedepsești!  
3. Căci săgețile Tale s-au înfipt mie și ai 

întărit peste mine mâna Ta.  
4. Nu este vindecare în trupul meu de la 

fața urgiei Tale. Nu este pace în oasele mele 
de la fața păcatelor mele.  

5. Că fărădelegile mele au înălțat capul 
meu și ca o sarcină grea s-au îngreunat peste 
mine.  

6. Împuțitu-s-au și au putrezit rănile 
mele de la fața nebuniei mele.  

7. Tânguitu-m-am și m-am gârbovit până 
în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam.  

8. Că șalele mele s-au umplut de batjo- 
curi și nu este vindecare în trupul meu.  

9. Chinuitu-m-am și m-am smerit până 
foarte, răcneam din suspinarea inimii mele.  

10. Doamne, înaintea Ta este toată do- 
rința mea și suspinul meu de la Tine nu s-a 
ascuns.   

11. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a 
tăria mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu 
este cu mine.  

12. Prietenii mei și vecinii mei dinaintea 
mea s-au apropiat și au stat și cei care sunt 
aproape de mine de departe au stat.    

68



13. Și se sileau cei care caută sufletul meu 
și cei care caută cele rele mie grăiau deșertă- 
ciuni și vicleșuguri toată ziua au cugetat.  

14. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un 
mut nedeschizându-și gura sa.  

15. Și m-am făcut ca un om neauzind și 
neavând în gura lui mustrări.  

16. Că în Tine, Doamne, am nădăjduit! Tu 
mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu.   

17. Că am zis: „Ca nu cumva să se bucure 
de mine vrăjmașii mei”, și în clătinarea pi- 
cioarelor mele împotriva mea au spus cuvinte 

de lăudăroșenie.   
18. Că eu întru biciuiri gata sunt și du- 

rerea mea înaintea mea este pururea.  
19. Că fărădelegea mea eu o voi vesti și 

mă voi îngriji pentru păcatul meu.   
20. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au în- 

tărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei 
care mă urăsc pe nedrept.  

21. Cei care răsplătesc cele rele pentru 
cele bune m-au bârfit, întrucât urmăream 
dreptatea, și m-au trântit la pământ, iar cel 
iubit ca cel mort urându-se.  

22. Să nu mă lași, Doamne! Dumnezeul 
meu, să nu Te depărtezi de la mine!  

23. Ia aminte întru ajutorul meu, Doam- 
ne al mântuirii mele!   
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Psalmul 38  
 

 
 

1. Întru sfârșit, lui Iditun, cântarea lui 

David.  
2. Zis-am: „Păzi-voi căile mele pentru a 

nu păcătui cu limba mea. Pus-am gurii mele 
pază, când era să stea păcătosul înaintea 
mea”. 

3. Asurzit-am și m-am smerit și am tăcut 
din bunătăți și durerea mea s-a reînnoit.  

4. S-a încălzit inima mea înăuntrul meu 
și în cugetarea mea se va aprinde foc. Și am 
spus cu limba mea:  

5. „Arată-mi mie, Doamne, sfârșitul meu 
și care este numărul zilelor mele, ca să cu- 
nosc eu ce îmi lipsește!”.  

6. Iată, cu palmele ai pus zilele mele și 
ființa mea ca nimic este înaintea Ta! Dar toa- 
te sunt deșertăciune, tot omul trăind.  

7. Totuși întru chip merge omul, dar ei în 
zadar se tulbură. Strânge și nu cunoaște cui le 
va aduna pe ele.  

8. Și acum, cine este răbdarea mea? Nu 
este Domnul? Și ființa mea de la Tine este.  

9. De toate fărădelegile mele izbăvește-
mă! Ocară celui nebun m-ai dat.  

10. Asurzit-am și nu am deschis gura 
mea, că Tu ești Cel care m-ai făcut pe mine.  

11. Depărtează de la mine bicele Tale! 
Căci, de tăria mâinii Tale, eu m-am sfârșit.  

12. Întru mustrări, pentru fărădelege, l-ai 
certat pe om și ai nimicit sufletul lui ca pe o 
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pânză de păianjen. Dar în deșert se tulbură 
tot omul.  

13. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și 
cererea mea ascult-o! Lacrimile mele să nu le 
treci în tăcere. Că străin sunt eu la Tine și 
sălășluiesc în pământ străin, ca toți părinții 
mei.  

14. Dezleagă mie ca să mă odihnesc, mai 
înainte să mă duc și încă nu am să mai fiu!  
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Psalmul 39 
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David.  

2. Răbdând L-am răbdat pe Domnul și a 
luat aminte mie și a auzit rugăciunea mea  

3. și m-a scos din groapa nefericirii și din 
tina noroiului și a pus pe stâncă picioarele 
mele și a îndreptat pașii mei.  

4. Și a aruncat întru gura mea cântare 
nouă, cântare de laudă adusă Dumnezeului 
nostru. Mulți vor vedea și se vor teme și vor 
nădăjdui întru Domnul.  

5. Fericit este omul a cărui nădejde a lui 
este numele Domnului și nu a privit întru de- 
șertăciuni și nebunii mincinoase.  

6. Multe ai făcut Tu, Doamne, Dum- 
nezeul meu, minunile Tale și în gândurile 
Tale nu este cine să îți fie asemenea Ție. Ves- 
tit-am și am grăit: „S-au înmulțit peste nu- 
măr”.  

7. Jertfă și prinos nu ai voit, dar urechi 
mi-ai pregătit mie; ardere de tot și jertfă 
pentru păcat nu ai cerut.  

8. Atunci am zis: „Iată, vin! În capul cărții 
s-a scris despre mine.  

9. Ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, 
vrut-am și legea Ta este în mijlocul pânte- 
celui meu”.  

10. Bine-vestit-am dreptate în adunare 
mare. Iată, buzele mele nu am să le opresc! 
Doamne, Tu ai cunoscut! 

11. Dreptatea Ta nu am ascuns-o în inima 
mea, ci adevărul Tău și mântuirea Ta am 
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spus. Nu am ascuns mila Ta și adevărul Tău 
de adunarea multă.  

12.  Iar Tu, Doamne, să nu depărtezi în- 
durările Tale de la mine, căci mila Ta și ade- 
vărul Tău totdeauna m-au sprijinit pe mine.  

13. Că m-au înconjurat rele, cărora nu 
este număr, apucatu-m-au fărădelegile mele 
și nu am putut a vedea. Înmulțitu-s-au mai 
mult decât perii capului meu și inima mea m-
a părăsit.  

14. Binevoiește, Doamne, ca să mă izbă- 
vești! Doamne, întru să-mi ajuți mie, ia amin- 
te!  

15. Să fie rușinați și să se întoarcă 
împreună cei care caută sufletul meu, ca să-l 
scoată pe el. Să se întoarcă înapoi și să fie 
rușinați cei care îmi voiesc mie rele. 

16. Să primească numaidecât rușinea lor 
cei care îmi zic mie: „Bine făcut! Bine făcut!”.  

17. Să se bucure și să se veselească întru 
Tine toți cei care Te caută pe Tine, Doamne! 
Și „Mărit să fie Domnul!” să zică totdeauna cei 
care iubesc mântuirea Ta!  

18. Iar eu sunt sărac și sărman și Domnul 
se va îngriji de mine.  Ajutorul meu și izbăvi- 
torul meu ești Tu. Dumnezeul meu, să nu în- 
târzii!  
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Psalmul 40  
 

 
 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David.  

2. Fericit este cel care îl înțelege pe sărac 
și pe sărman. În ziua cea rea, Domnul îl va 
izbăvi pe el.  

3. Domnul să-l păzească pe el și să-l 
trăiască pe el și să-l fericească pe el pe pă- 
mânt și să nu-l dea pe el întru mâinile vrăj- 
mașului său.  

4. Domnul să-i ajute lui pe patul durerii 
sale. Tot patul lui Tu l-ai întors întru slăbi- 
ciunea sa.  

5. Eu am zis: „Doamne, miluiește-mă! 
Vindecă sufletul meu, că am păcătuit Ție!”.  

6. Dar vrăjmașii mei au zis cele rele mie: 
„Când va muri și va pieri numele lui?”.  

7.  Și dacă intra cineva să vadă, în deșert 
grăia despre mine. Inima lui a adunat fără- 
delege sieși. Ieșea afară și grăia.  

8. Împreună, împotriva mea, șopteau 
toți vrăjmașii mei. Împotrivea mea, ei gân- 
deau cele rele mie.   

9. Cuvânt nelegiuit au pus împotriva 
mea, zicând: „Nu este ca cel care doarme? Nu 
va adăuga să se ridice?”.  

10. Căci și omul păcii mele, în care am 
nădăjduit, cel care mănâncă pâinile mele, a 
mărit peste mine înșelăciune.  

11. Dar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă 
ridică și voi răsplăti lor!   
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12. Întru aceasta am cunoscut că Tu m-ai 
voit, că nu are să se bucure vrăjmașul meu de 
mine.  

13. Iar pe mine, pentru nerăutatea mea, 
m-ai ajutat și m-ai întărit înaintea Ta întru 
veac.  

14. Binecuvântat este Domnul, Dum- 
nezeul lui Israil, din veac și până întru veac! 
Așa să se facă, să se facă!  
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Psalmul 41  
 
 

 

1. Întru sfârșit, întru înțelegere, psalmul 

fiilor lui Core. 
2. În ce chip dorește cerbul la izvoarele 

apelor, așa dorește sufletul meu către Tine, 
Dumnezeule.  

3. Însetat-a sufletul meu către Dum- 
nezeul Cel viu. Când voi veni și voi fi văzut 
feței lui Dumnezeu?  

4. Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pâine 
ziua și noaptea, când mi se zice mie în fiecare 
zi: „Unde este Dumnezeul tău?”.  

5. Acestea mi-am adus aminte și am 
vărsat peste mine sufletul meu. Că voi trece 
în locul cortului celui minunat până la casa 
lui Dumnezeu, în glasul de bucurie și de măr- 
turisire a sunetului prăznuind. 

6. Pentru ce ești întristat, sufletul meu, 
și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în 
Dumnezeu, că mă voi mărturisi Lui! Căci 
mântuirea feței mele este Dumnezeul meu.  

7. În mine sufletul meu s-a tulburat. 
Pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine 
din pământul Iordanisului și al Ermoniimi- 
lor, din muntele cel mic.  

8. Nemărginire pe nemărginire cheamă 
întru glasul căderilor apelor Tale. Toate ridi- 
cările Tale și valurile Tale peste mine au 
trecut.  

9. Ziua va porunci Domnul mila Lui și 
noaptea cântare Lui de la mine, rugăciune 
Dumnezeului vieții mele.  
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10. Și Îi voi zice lui Dumnezeu: „Apără- 
torul meu ești. Pentru ce m-ai uitat? Și pentru 
ce merg întristat la față, când mă necăjește 
vrăjmașul meu?”.  

11. Când se zdrobeau oasele mele m-au 
ocărât asupritorii mei. Când îmi zic ei mie în 
fiecare zi: „Unde este Dumnezeul tău?”.  

12. Pentru ce ești întristat, sufletul meu, 
și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în 
Dumnezeu, că mă voi mărturisi Lui! Căci 
mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. 
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Psalmul 42 
 

 
 

1. Psalmul lui David. Judecă-mă, Dum- 

nezeule, și judecă dreptatea mea! De neamul 
necuvios, de omul nedrept și viclean, izbă- 
vește-mă,  

2. că Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea! 
Pentru ce m-ai lepădat și pentru ce întristat 
umblu în necazul vrăjmașului meu?  

3. Trimite lumina Ta și adevărul Tău! 
Acestea m-au povățuit și m-au dus întru mun- 
tele cel sfânt al Tău și întru locașurile Tale.  

4. Și voi intra către jertfelnicul lui Dum- 
nezeu, către Dumnezeu, Cel care veselește 
tinerețea mea. Mărturisi-mă-voi Ție în liră, 
Dumnezeule, Dumnezeul meu!  

5. Pentru ce ești trist, sufletul meu, și 
pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dum- 
nezeu, că mă voi mărturisi Lui! Mântuirea 
feței mele este Dumnezeul meu.   
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Psalmul 43  
 

 
 

1. Întru sfârșit, psalmul fiilor lui Core, 

întru înțelegere.  
2. Dumnezeule, în urechile noastre am 

auzit și părinții noștri ne-au vestit nouă 
lucrul pe care l-ai lucrat în zilele lor, în zilele 
cele vechi.  

3. Mâna Ta neamuri a nimicit cu totul și 
i-ai sădit pe ei, chinuit-ai popoare și i-ai izgo- 
nit pe ei.  

4. Căci nu în sabia lor au moștenit pă- 
mântul și brațul lor nu i-a mântuit pe ei, ci 
dreapta Ta și brațul Tău și luminarea feței 
Tale, că ai binevoit  întru ei.  

5. Și Tu ești Acela, Împăratul meu și 
Dumnezeul meu, Cel care poruncește mân- 
tuirile lui Iacov.  

6. În Tine pe vrăjmașii noștri îi vom îm- 
punge și în numele Tău îi vom disprețui pe 
cei care se ridică împotriva noastră.       

7. Căci nu în arcul meu voi nădăjdui și 
sabia mea nu mă va mântui.  

8. Căci ne-ai mântuit pe noi de cei care 
ne necăjesc pe noi și pe cei care ne urăsc pe 
noi i-ai rușinat.  

9. În Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua 
și în numele Tău ne vom mărturisi întru veac.  

10. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat 
pe noi și nu vei ieși în puterile noastre.  

11. Întorsu-ne-ai pe noi întru cele din 
urmă de la vrăjmașii noștri și cei care ne urăsc 
pe noi își jefuiau lor.  
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12. Datu-ne-ai pe noi ca oi de mâncare și 
întru neamuri ne-ai împrăștiat pe noi.  

13. Vândut-ai pe poporul Tău fără de preț 
și nu era mulțime în prețurile lor.  

14. Pusu-ne-ai pe noi ocară vecinilor 
noștri, dispreț și batjocură celor dimprejurul 
nostru.  

15. Pusu-ne-ai pe noi întru parabolă între 
ale neamurilor, clătinare de cap între ale 
popoarelor.   

16. Toată ziua rușinea mea în fața mea 
este și rușinea feței mele m-a acoperit pe 
mine,  

17. de la glasul celui care ocărăște și trăn- 
cănește, de la fața vrăjmașului și a prigoni- 
torului.  

18. Acestea toate au venit peste noi, și nu 
Te-am uitat și nu am făcut nedreptate întru 
făgăduința Ta.  

19. Și nu s-a tras întru cele din urmă 
inima noastră și ai abătut cărările noastre de 
la calea Ta.    

20. Că ne-ai smerit pe noi în locul chi- 
nuirii și ne-a acoperit pe noi umbra morții.  

21. Și dacă am uitat numele Dumne- 
zeului nostru și dacă am întins mâinile noas- 
tre către dumnezeu străin,  

22. oare nu Dumnezeu va căuta acestea? 
Căci El știe cele ascunse ale inimii.  

23. Că pentru Tine suntem omorâți toată 
ziua și am fost socotiți ca oile de înjunghiere.  

24. Deșteaptă-Te! Pentru ce dormi, 
Doamne? Ridică-Te și să nu ne lepezi până 
întru sfârșit!  
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25. Pentru ce fața Ta o întorci? Uiți sără- 
cia noastră și necazul nostru?  

26. Că s-a smerit întru țărână sufletul 
nostru, lipitu-s-a întru pământ pântecele 
nostru.  

27. Ridică-Te, Doamne! Ajută-ne nouă și 
ne răscumpără pe noi pentru numele Tău!  
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Psalmul 44 
 

 
 

1. Întru sfârșit, pentru cei care se vor 

schimba, psalmul fiilor lui Core, întru înțele- 
gere, cântare pentru cel iubit.  

2. Vărsat-a inima mea cuvânt bun. Eu zic: 
„Faptele mele sunt ale împăratului, limba 
mea este trestia scriitorului cea scriind repe- 
de”.  

3. Este frumos cu frumusețea mai mult 
decât fiii oamenilor. Revărsatu-s-a har în 
buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat 
pe tine Dumnezeu până întru veac.  

4. Încinge sabia ta peste coapsa ta, puter- 
nice! Cu desăvârșirea ta și cu frumusețea ta.  

5. Și întinde și sporește și împărățește 
pentru adevăr și blândețe și dreptate! Și te va 
povățui în mod minunat dreapta ta.  

6. Săgețile tale sunt ascuțite, puternice. 
Popoare sub tine vor cădea, în inima celor 
vrăjmași ai împăratului.  

7. Tronul Tău, Dumnezeule, este întru 
veacul veacului și toiagul dreptății, toiagul 
împărăției Tale.  

8.  Iubit-ai dreptatea și ai urât fărăde- 
legea. Pentru aceasta Dumnezeu, Dumnezeul 
tău, te-a uns pe tine cu uleiul bucuriei, mai 
mult decât pe cei părtași ai tăi.   

9.  Smirnă și ulei de smirnă și scorțișoară 
din veșmintele tale, din palatele cele fildeșii, 
dintru care te-au bucurat pe tine  

10. fiicele împăraților întru cinstea ta. 
Stătut-a împărăteasa din cele de-a dreapta 
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Ta, fiind îmbrăcată în îmbrăcăminte împle- 
tită cu aur și înfrumusețată. 

11. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea 
ta și uită poporul tău și casa tatălui tău! 

12. Că a dorit împăratul frumusețea ta, că 
el este domnul tău.  

13. Și i se vor închina lui fiicele Tirosului 
în daruri, fața ta o vor ruga cei bogați ai po- 
porului.  

14. Toată slava ei, a fiicei împăratului, 
este înăuntru, în ciucurii cei de aur îmbrăcată 
și înfrumusețată.  

15. Se vor aduce împăratului fecioare în 
urma ei, apropiatele ei se vor aduce ție.  

16. Se vor aduce în veselie și în bucurie, 
se vor aduce întru templul împăratului.  

17. Pentru părinții tăi ți s-au născut ție 
fii. Îi vei pune pe ei stăpânitori peste tot pă- 
mântul.  

18. Pomeni-vor numele tău în tot neamul 
și neamul. Pentru aceasta popoarele se vor 
mărturisi ție întru veac și întru veacul veacu- 
lui.  
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Psalmul 45 

 
 

1. Întru sfârșit, pentru fiii lui Core, psal- 

mul pentru cele ascunse.  
2. Dumnezeul nostru este scăparea și 

puterea noastră, ajutor în necazurile care ne-
au aflat pe noi foarte.  

3. Pentru aceasta nu ne vom teme în 
tulburarea pământului și în mutarea mun- 
ților în inimile mărilor.   

4. Sunat-au și s-au tulburat apele lor, 
tulburatu-s-au munții în tăria Lui.  

5. Alergările râului veselesc cetatea lui 
Dumnezeu. Cel Preaînalt a sfințit locașul Lui.  

6. Dumnezeu este în mijlocul ei, nu se va 
clătina. Dumnezeu o va ajuta pe ea către di- 
mineață.  

7. Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-
au împărățiile, El Și-a dat glasul Lui, cutre- 
muratu-s-a pământul.  

8. Domnul Puterilor este cu noi, spriji- 
nitorul nostru este Dumnezeul lui Iacov.  

9. Veniți și vedeți lucrurile Domnului, 
minunile pe care le-a pus El pe pământ, 

10. înlăturând războaiele până la margi- 
nile pământului! Arcul îl va zdrobi și arma o 
va sfărâma și scuturile în foc le va arde. 

11. „Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt 
Dumnezeu! Înălța-Mă-voi întru neamuri, 
înălța-Mă-voi pe pământ”. 

12. Domnul Puterilor este cu noi, spri- 
jinitorul nostru este Dumnezeul lui Iacov.  
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Psalmul 46  
 

 
 

1. Întru sfârșit, psalm pentru fiii lui Core.  

2. Toate neamurile bateți din palme! 
Strigați lui Dumnezeu în glas de bucurie!  

3. Că Domnul este Preaînalt, înfrico- 
șător, Împărat mare peste tot pământul.  

4. Ne-a supus nouă popoare și neamuri 
sub picioarele noastre.  

5. Ne-a ales nouă moștenirea Sa, frumu- 
sețea lui Iacov, pe care a iubit-o.  

6. S-a suit Dumnezeu întru strigare, 
Domnul în glas de trâmbiță.  

7. Cântați Dumnezeului nostru, cântați! 
Cântați Împăratului nostru, cântați! 

8. Că Dumnezeu este Împăratul a tot pă- 
mântul. Cântați cu înțelegere!  

9. Dumnezeu a împărățit peste neamuri. 
Domnul șade pe tronul cel sfânt al Lui.  

10. Stăpânitorii popoarelor s-au adunat 
împreună cu Dumnezeul lui Avraam, că ai lui 
Dumnezeu sunt cei puternici ai pământului 
și foarte s-au înălțat.  
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Psalmul 47  
 

 
 

1. Psalmul cântării fiilor lui Core, al doi- 

lea al sabatului.  
2. Mare este Domnul și lăudat foarte în 

cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel 
sfânt al Lui.  

3. Cu bune rădăcini, întru bucuria a tot 
pământul sunt munții Sionului, coastele de 
miazănoapte, cetatea Împăratului Celui ma- 
re.  

4. Dumnezeu este cunoscut în palatele 
ei, când are să-i ajute ei.  

5. Căci, iată, împărații s-au adunat îm- 
preună și au intrat în ea!   

6. Aceștia, văzând-o așa, s-au minunat, s-
au tulburat, s-au cutremurat.  

7. Cutremur i-a cuprins pe ei acolo, chi- 
nuri ca ale celei care naște.  

8. În vânt puternic vei zdrobi corăbiile 
Tarsisului.  

9. Precum am auzit, așa am și văzut în 
cetatea Domnului Puterilor, în cetatea Dum- 
nezeului nostru: Dumnezeu a întemeiat-o pe 
ea întru veac.  

10. Primit-am, Dumnezeule, mila Ta în 
mijlocul templului Tău.  

11. După numele Tău, Dumnezeule, așa 
este și lauda Ta peste marginile pământului. 
De dreptate plină este dreapta Ta.  

12. Să se veselească muntele Sionului! Să 
se bucure fiicele Iudeii, pentru judecățile Ta- 
le, Doamne!   
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13. Încercuiți Sionul și îl cuprindeți pe el, 
căci ați povestit în turnurile lui!  

14. Puneți-vă inimile voastre întru pute- 
rea lui și împărțiți palatele lui, ca să povestiți 
la alt neam!  

15. Că Acesta este Dumnezeu, Dumne- 
zeul nostru întru veac și întru veacul vea- 
cului. Și El ne va păstori pe noi întru veci.  
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Psalmul 48  
 
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul fiilor lui Core.  

2. Auziți acestea toate neamurile! Pleca- 
ți-vă urechea toți cei care locuiți lumea,  

3. și pământenii și fiii oamenilor, dim- 
preună bogatul și sărmanul!  

4. Căci gura mea va grăi înțelepciune și 
cugetarea inimii mele înțelegere.  

5. Voi pleca întru parabolă urechea mea, 
voi deschide întru psaltirion pe cea pusă 
înaintea mea.   

6. Pentru ce mă tem în ziua cea rea? Fără- 
delegea călcâiului meu mă va înconjura.  

7. Cei care s-au încrezut în puterea lor și 
în mulțimea bogăției lor lăudându-se.  

8. Fratele nu ne răscumpără. Va răscum- 
păra omul? Nu va da lui Dumnezeu împă- 
carea sa     

9. și prețul răscumpărării sufletului său.   
10.  Și a încetat întru veac și va trăi până 

întru sfârșit. Că nu va vedea stricăciune, când 
are să vadă pe cei înțelepți murind.  

11. Dimpreună, cel nebun și cel fără de 
minte vor pieri și vor lăsa celor străini averea 
lor.  

12. Și mormintele lor vor fi casele lor 
întru veac și locașurile lor întru neam și în 
neam. Au numit numele lor peste pământu- 
rile lor.  

13. Și omul, în cinste fiind, nu a înțeles, s-
a alăturat dobitoacelor celor fără de minte și 
s-a asemănat lor.  
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14. Această cale a lor le este poticnire lor 
și după acestea în gura lor vor binevoi.  

15. Ca oi în Iad au fost puși. Moartea îi 
păstorește pe ei. Și îi vor stăpâni pe ei cei 
Drepți, dimineața, și ajutorul lor, din slava 
lor, se va învechi în Iad.   

16. Dar Dumnezeu va răscumpăra sufle- 
tul meu din mâna Iadului, când are să mă ia.  

17. Nu te teme când are să se îmbogă- 
țească omul sau când are să se înmulțească 
slava casei lui!  

18. Căci, când va muri el, nu va lua toate 
acestea și nici nu va coborî împreună cu el 
slava sa. 

19. Că sufletul lui, în viața sa, va fi bine- 
cuvântat. Se va mărturisi ție, atunci când ai 
să-i faci lui bine.   

20. Dar va intra până în neam la părinții 
lui, până în veac nu va vedea lumină.  

21. Căci omul, în cinste fiind, nu a înțeles, 
s-a alăturat dobitoacelor celor fără de minte 
și s-a asemănat lor. 
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Psalmul 49  
 

 
 

1. Psalmul lui Asaf. Dumnezeul dumne- 

zeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul 
de la răsăriturile soarelui și până la apusuri.  

2. Din Sion este bună-cuviința frumu- 
seții Lui. Dumnezeu în mod văzut va veni,   

3. Dumnezeul nostru, și nu va tăcea. 
Focul înaintea Lui va arde și împrejurul Lui va 
fi vifor foarte.  

4. Va chema cerul sus și pământul, pen- 
tru ca să judece pe poporul Său.   

5. Adunați-I Lui pe cei Cuvioși ai Săi, pe 
cei care pun făgăduința Lui în jertfe!  

6. Și vor vesti cerurile dreptatea Lui, că 
Dumnezeu Judecător este.  

7. „Ascultă, poporul Meu, și îți voi grăi 
ție, Israile! Că mărturisesc ție acestea: Dum- 
nezeu, Dumnezeul tău sunt Eu.  

8. Nu întru jertfele tale te voi mustra. Iar 
arderile tale de tot înaintea Mea sunt puru- 
rea.  

9. Nu voi primi din casa ta viței și nici din 
turmele tale țapi.  

10. Că ale Mele sunt toate fiarele crân- 
gului, dobitoacele în munți și boii.  

11. Cunoscut-am toate păsările cerului și 
frumusețea câmpului cu Mine este.  

12. Dacă am să flămânzesc nu am să-ți zic 
ție, căci a Mea este lumea și deplinătatea ei.  

13. Nu voi mânca cărnuri de tauri sau 
sânge de țapi nu voi bea.  
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14. Jertfește lui Dumnezeu jertfa laudei 
și împlinește Celui Preaînalt făgăduințele 
tale!  

15. Și Mă cheamă pe Mine în ziua 
necazului și te voi scoate și Mă vei preaslăvi”.  

16. Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu: 
„Pentru ce tu povestești dreptățile Mele și iei 
făgăduința Mea prin gura ta?  

17. Și tu ai urât învățătura și ai izgonit 
cuvintele Mele îndărătul tău.  

18. Dacă vedeai hoțul, alergai împreună 
cu el, și cu preacurvarii partea ta puneai.  

19. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta 
împletea înșelăciune.  

20. Șezând, împotriva fratelui tău cleve- 
teai și împotriva fiului maicii tale puneai po- 
ticnire.  

21. Acestea ai făcut și am tăcut. Ai gândit 
fărădelegea, aceea că voi fi asemenea ție. Te 
voi mustra și voi fi de față împotriva feței tale.  

22. Așadar, înțelegeți acestea cei care Îl 
uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să răpească 
și să nu fie cel care izbăvește!  

23. Jertfa laudei Mă va preaslăvi și acolo 
este calea întru care îi voi arăta lui mântuirea 
lui Dumnezeu”.  
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Psalmul 50  
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David,  

2. când a fost să intre Natam Profetul la 
el, în vremea în care David a intrat la Birsa- 
bee.    

3. Miluiește-mă, Dumnezeule, după ma- 
re mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale 
șterge nelegiuirea mea!  

4. Cu mult mai mult spală-mă de fără- 
delegea mea și de păcatul meu curățește-mă!  

5. Că fărădelegea mea eu o cunosc și pă- 
catul meu înaintea mea este totdeauna.  

6. Ție, singurului Dumnezeu, am păcă- 
tuit și rău înaintea Ta am făcut, pentru ca să 
fii îndreptat în cuvintele Tale și să biruiești în 
judecata Ta. 

7. Căci, iată, în fărădelegi am fost zămis- 
lit și în păcate m-a râvnit maica mea!  

8. Căci, iată, adevărul ai iubit și cele 
nevăzute și cele ascunse ale înțelepciunii Ta- 
le mi-ai arătat mie!  

9. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți, 
spăla-mă-vei și mai mult decât zăpada mă voi 
albi. 

10. Îmi vei da auzului meu bucurie și 
veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite.  

11. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și 
toate fărădelegile mele șterge-le!  

12. Inimă curată zidește întru mine, 
Dumnezeule, și duh drept înnoiește în cele 
dinăuntru ale mele!  

13. Să nu mă lepezi de la fața Ta și Duhul 
Tău Cel Sfânt să nu-L iei de la mine.  
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14. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și 
cu Duh călăuzitor întărește-mă!  

15. Învăța-voi pe cei fărădelege căile Tale 
și cei neevlavioși la Tine se vor întoarce.  

16. Izbăvește-mă din sângiuri, Dumne- 
zeule, Dumnezeul mântuirii mele! Bucura-
se-va limba mea de dreptatea Ta.  

17. Doamne, buzele mele vei deschide și 
gura mea va vesti lauda Ta!  

18. Căci dacă ai voit jertfă, Ți-am dat. Însă 
arderile de tot nu le vei binevoi. 

19. Căci jertfa lui Dumnezeu este duhul 
zdrobit. Inima zdrobită și smerită, Dumne- 
zeu nu o va disprețui. 

20. Fă bine, Doamne, în bunăvoirea Ta, 
Sionului, și să fie zidite zidurile Ierusali- 
mului!  

21. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, 
prinosul și arderile de tot. Atunci vor aduce 
pe altarul Tău viței.   
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Psalmul 51  
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul înțelegerii lui 

David,  
2. când a fost să vină Doic Idumeosul și 

să-i vestească lui Saul și să-i spună lui: „David 
a venit întru casa lui Abimeleh”.  

3. De ce te lauzi întru răutate, puter- 
nice? Fărădelege faci toată ziua.  

4. Nedreptate a socotit limba ta, ca bri- 
ciul ascuțit ai făcut viclenie.  

5. Ai iubit răutatea mai mult decât bună- 
tatea, nedreptatea mai mult decât să grăiești 
dreptatea.  

6. Ai iubit toate cuvintele pieirii cu limbă 
vicleană.  

7. Pentru aceasta Dumnezeu te va nimici 
pe tine până întru sfârșit. Ca să te scoată pe 
tine și să te îndepărteze pe tine din locașul 
tău și rădăcina ta din pământul celor vii.  

8. Și Drepții vor vedea și se vor teme, și 
de el vor râde și vor zice:  

9. „Iată, omul care nu L-a pus pe Dum- 
nezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit spre mulți- 
mea avuției sale și s-a întărit în deșertăciunea 
sa!”.   

10. Dar eu sunt ca un măslin prea roditor 
în casa lui Dumnezeu, căci am nădăjduit în 
mila lui Dumnezeu întru veac și întru veacul 
veacului.  

11. Mărturisi-mă-voi Ție întru veac că ai 
făcut aceasta și voi îndura numele Tău, că 
acesta este lucru bun înaintea Cuvioșilor Tăi.  
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Psalmul 52 
 

 
 

1. Întru sfârșit, pentru melet, al înțelege- 

rii lui David.  
2. Zis-a cel nebun în inima lui: „Nu este 

Dumnezeu!”. Stricatu-s-au și urâți s-au făcut 
întru fărădelegile lor. Nu este niciunul făcând 
binele.  

3. Dumnezeu din cer a privit peste fiii 
oamenilor, ca să vadă dacă este om înțele- 
gând sau căutând pe Dumnezeu. 

4. Toți s-au abătut, împreună s-au făcut 
netrebnici. Nu este om făcând binele. Nu este 
până la unul.  

5. Nu vor cunoaște aceasta toți cei care 
lucrează fărădelegea, cei care mănâncă pe 
poporul Meu întru mâncare de pâine? Căci pe 
Dumnezeu nu L-au chemat.  

6. Acolo vor fi înfricoșați cu frică, care nu 
era frică. Căci Dumnezeu a risipit oasele celor 
plăcuți de oameni. Și ei au fost rușinați, căci 
Dumnezeu i-a disprețuit pe ei.  

7. Cine va da din Sion mântuire lui Israil? 
Când are să întoarcă Domnul robimea po- 
porului Său, atunci se va bucura Iacov și se va 
veseli Israil.  
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Psalmul 53  
 

 

1. Întru sfârșit, între ale imnurilor, înțe- 

legerea lui David,  
2. când au venit zifeii și i-au spus lui Saul: 

„Nu, iată, David s-a ascuns aproape de noi!”.  
3. Dumnezeule, întru numele Tău mân- 

tuiește-mă și întru puterea Ta mă judecă!    
4. Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea 

și pleacă-Ți urechea la cuvintele gurii mele! 
5. Căci cei străini s-au ridicat împotriva 

mea și cei puternici au căutat sufletul meu și 
nu au pus pe Dumnezeu înaintea lor.  

6. Căci, iată, Dumnezeu îmi ajută mie și 
Domnul este apărătorul sufletului meu!  

7. Și El va întoarce cele rele vrăjmașilor 
mei. Și, în adevărul Tău, nimicește-i cu totul 
pe ei!  

8. De bunăvoie voi jertfi Ție. Mărturisi-
mă-voi numelui Tău, Doamne, că este bun.  

9. Că din tot necazul m-ai izbăvit și întru 
vrăjmașii mei a privit ochiul meu.  
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Psalmul 54 
 
 

 

1. Întru sfârșit, între ale imnurilor, înțe- 

legerea lui David.  
2. Dumnezeule, pleacă urechea la rugă- 

ciunea mea și să nu treci cu vederea rugăciu- 
nea mea!  

3. Ia aminte mie și auzi-mă! Mâhnitu-m-
am întru vorbăria mea și m-am tulburat  

4. de glasul vrăjmașului și de necazul 
păcătosului. Că au abătut împotriva mea fără- 
delege și în urgie se supărau pe mine.  

5. Inima mea s-a tulburat în mine și frica 
morții a căzut peste mine.  

6. Frică și cutremur au venit peste mine 
și m-a acoperit întunericul.  

7. Și am zis: „Cine îmi va da mie aripi, ca 
ale porumbiței, și voi zbura și mă voi odih- 
ni?”.  

8. Iată, m-am îndepărtat fugind și m-am 
adăpostit în pustie!  

9. Așteptam pe Cel care mă mântuiește 
pe mine de împuținarea sufletului și de vifor.  

10. Îneacă, Doamne, și împarte limbile 
lor, că am văzut fărădelege și ceartă în cetate!  

11. Ziua și noaptea o vor încercui pe ea 
peste zidurile ei. Fărădelege și osteneală va fi 
în mijlocul ei și nedreptate.  

12. Și nu au lipsit din cele largi ale ei 
camăta și vicleșugul.  

13. Că dacă vrăjmașul m-a ocărât, am 
răbdat, și dacă cel care mă urăște pe mine a 
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grăit cuvinte mari împotriva mea, m-am as- 
cuns pe mine de el.  

14. Dar tu, omule, cel ca mine la suflet, 
povățuitorul meu și cel cunoscut al meu,  

15. care împreună cu mine te-ai îndulcit 
de mâncăruri, în casa lui Dumnezeu am mers 
întru același gând!  

16. Să vină moartea peste ei și să coboare 
întru Iad de vii! Că răutățile sunt întru pribe- 
giile lor, sunt întru mijlocul lor.  

17. Iar eu către Dumnezeu am strigat și 
Domnul m-a auzit pe mine.  

18. Seara și dimineața și la amiază voi 
povesti și voi vesti lucrurile Domnului și El va 
auzi glasul meu.   

19. Domnul va răscumpăra în pace sufle- 
tul meu, de cei care se apropie de mine, că 
între cei mulți erau împreună cu mine.   

20. Îi va auzi Dumnezeu și îi va smeri pe 
ei Cel care este mai înainte de veci. Că nu este 
lor schimbare și nu s-au temut de Dumnezeu.  

21. El a întins mâna Lui când a răsplătit. 
Spurcat-au făgăduința Lui.  

22. Împărțitu-s-au de urgia feței Sale și s-
a apropiat inima Lui. Înmuiatu-s-au cuvin- 
tele Lui mai mult decât uleiul și ele sunt 
săgeți.  

23. Aruncă spre Domnul grija ta și El te 
va hrăni și nu va da val întru veac celui Drept.  

24. Iar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe 
ei întru groapa stricăciunii. Bărbații sângiu- 
rilor și ai înșelăciunii nu au să înjumătă- 
țească zilele lor, iar eu voi nădăjdui în Tine, 
Doamne.  
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Psalmul 55  
 

 

1. Întru sfârșit, pentru poporul cel de la 

cele sfinte îndepărtat. Psalmul lui David, în- 
tru scriere pe stâlp, când, în Ghet, l-au prins 
pe el cei străini.  

2. Miluiește-mă, Doamne, că m-a călcat 
în picioare omul! Toată ziua, războindu-mă, 
m-a necăjit.  

3. M-au călcat în picioare vrăjmașii mei 
toată ziua, că mulți sunt cei care mă războiesc 
pe mine dintru înălțime.   

4. Ziua mă voi teme, dar eu în Tine voi 
nădăjdui.  

5. În Dumnezeu voi lăuda cuvintele mele 
toată ziua. În Dumnezeu am nădăjduit și nu 
mă voi teme. Ce îmi va face mie trupul?  

6. Toată ziua urau cuvintele mele. Împo- 
triva mea, întru rău, erau toate gândurile lor.  

7. Ei vor pribegi și se vor ascunde. Vor 
păzi călcâiul meu, precum au răbdat sufletul 
meu.  

8. Pentru nimic îi vei mântui pe ei, în 
urgie popoare vei coborî, Dumnezeule.  

9. Viața mea am vestit-0 Ție. Ai pus 
lacrimile mele înaintea Ta, ca și în făgăduința 
Ta.  

10. Se vor întoarce vrăjmașii mei întru 
cele dindărăt, întru care zi am să Te chem pe 
Tine. Iată, am cunoscut că Dumnezeul meu 
ești Tu!  

11. În Dumnezeu voi lăuda vorba, în 
Domnul voi lăuda cuvântul.  
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12. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă 
voi teme. Ce îmi va face mie omul?  

13. În mine sunt, Dumnezeule, făgăduin- 
țele mele, pe care le voi răsplăti laudei Tale.  

14. Că ai izbăvit sufletul meu din moarte 
și picioarele mele din alunecare, ca bine să 
plac înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor 
vii.  
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Psalmul 56  
 

 

1. Întru sfârșit, să nu nimicești cu totul, 

psalmul lui David, întru scriere pe stâlp, când 
el a scăpat de la fața lui Saul întru peșteră.  

2. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluieș- 
te-mă! Că întru Tine a nădăjduit sufletul meu 
și în umbra aripilor Tale voi nădăjdui, până 
ce are să treacă fărădelegea.  

3. Striga-voi către Dumnezeul Cel Prea- 
înalt, către Dumnezeul cel care mi-a făcut 
mie bine.   

4. A trimis din cer și m-a mântuit, a dat 
întru ocară pe cei care mă calcă în picioare pe 
mine. A trimis Dumnezeu mila Lui și adevă- 
rul Său 

5. și a izbăvit sufletul meu din mijlocul 
puilor de lei. M-am culcat tulburat. Căci fiii 
oamenilor au dinții lor armă și săgeți și limba 
lor este sabie ascuțită.  

6. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și 
peste tot pământul înalță slava Ta!  

7. Cursă au pregătit picioarelor mele și 
au aplecat sufletul meu. Săpat-au groapă îna- 
intea feței mele și au căzut întru ea.  

8. Gata este inima mea, Dumnezeule, 
gata este inima mea. Cânta-voi și voi lăuda.  

9. Ridică-te, slava mea! Ridică-te, psalti- 
rionule și liră! Ridica-mă-voi dis-de-dimi- 
neață.  

10. Mărturisi-mă-voi Ție între popoare, 
Doamne. Lăuda-Te-voi pe Tine între nea- 
muri.  
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11. Că s-a mărit până la ceruri mila Ta și 
până la nori adevărul Tău.  

12. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, 
și peste tot pământul înalță slava Ta! 
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Psalmul 57  
 

 
 

1. Întru sfârșit, să nu nimicești cu totul, 

psalmul lui David, întru scriere pe stâlp.  
2. Așadar, dacă grăiți cu adevărat drep- 

tate, drept judecați, fiii oamenilor?   
3. Căci și în inimă lucrați fărădelege pe 

pământ și nedreptate mâinile voastre împle- 
tesc.   

4. Înstrăinatu-s-au cei păcătoși din pân- 
tece, rătăcitu-s-au din pântece, spus-au min- 
ciuni.   

5. Mânia lor este după asemănarea 
șarpelui. Este ca a unei aspide surde și astu- 
pându-și urechile ei,     

6. care nu va auzi glasul celor care cântă 
și al vrăjitorului vrăjind de înțelept.  

7. Dumnezeu a zdrobit dinții lor în gura 
lor, măselele leilor le-a zdrobit Domnul.  

8. Vor fi disprețuiți ca apa trecând. Va 
întinde arcul Său până ce vor slăbi.  

9. Ca ceara topindu-se vor fi luați. A 
căzut foc și nu au văzut soarele.  

10. Mai înainte de a înțelege spinii voștri 
verigarul, ca pe vii, ca în urgie vă va înghiți pe 
voi.  

11. Veseli-se-va cel Drept când are să vadă 
răzbunare împotriva celor neevlavioși. Mâi- 
nile lui le va spăla în sângele celui păcătos.  

12. Și omul va zice: „Așadar, dacă este 
roadă celui Drept? Așadar, este Dumnezeu 
judecându-i pe ei pe pământ?”.  
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Psalmul 58  
 
 

 

1. Întru sfârșit, să nu nimicești cu totul, 

psalmul lui David, întru scriere pe stâlp, când 
a trimis Saul și a păzit casa lui, ca să-l omoare 
pe el.  

2. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dum- 
nezeule, și de la cei care se ridică împotriva 
mea răscumpără-mă!  

3. Izbăvește-mă de cei care lucrează fără- 
delegea și de oamenii sângiurilor mântu- 
iește-mă!  

4. Că, iată, au vânat sufletul meu! Stătut-
au împotriva mea cei puternici. Nu pedepsi 
nici fărădelegea mea, nici păcatul meu, 
Doamne!  

5. Căci fără nelegiuire am alergat și ei s-
au îndreptat. Ridică-Te întru întâmpinarea 
mea și vezi!  

6. Și Tu, Doamne, Dumnezeul Puterilor, 
Dumnezeul lui Israil, ia aminte ca să cerce- 
tezi toate neamurile! Să nu Te milostivești de 
toți cei care lucrează fărădelegea.  

7. Se vor întoarce spre seară și vor fi 
înfometați ca un câine și vor înconjura ceta- 
tea.  

8. Iată, ei vor vorbi cu gura lor și sabie va 
fi în buzele lor! Căci cine a auzit?  

9. Și Tu, Doamne, vei râde de ei, vei dis- 
prețui toate neamurile.  

10. Tăria mea către Tine o voi păzi, că 
Dumnezeu este apărătorul meu.  
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11. Dumnezeul meu ești și mila Sa va veni 
înaintea mea. Dumnezeu mi Se va arăta mie 
în vrăjmașii mei.  

12. Să nu-i omori pe ei ca nu cumva să 
uite legea Ta. Risipește-i pe ei în puterea Ta și 
coboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne!  

13. Păcatul gurii lor este cuvântul buze- 
lor lor și să se prindă întru mândria lor! Și din 
blestemul și minciuna lor se vor vesti sfâr- 
șiturile  lor.  

14. În urgia sfârșitului vor muri și nu au 
să mai fie. Și vor cunoaște că Dumnezeu, Cel 
al marginilor pământului, stăpânește lui Ia- 
cov.  

15. Se vor întoarce spre seară și vor fi 
înfometați ca un câine și vor înconjura ceta- 
tea.  

16. Ei se vor risipi să mănânce, iar dacă 
nu au să se sature, vor și murmura.  

17. Dar eu voi cânta puterii Tale și mă voi 
bucura dimineața de mila Ta. Că ai fost apă- 
rătorul meu și scăparea mea în ziua neca- 
zului meu.  

18. Ajutorul meu ești Tu, Ție Îți voi cânta, 
că Tu, Dumnezeule, apărătorul meu ești. Tu 
ești Dumnezeul meu și mila mea.   
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Psalmul 59  
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul celor care încă se 

vor schimba, întru scriere pe stâlp, psalmul 
lui David, întru învățătură,  

2. când a ars Mesopotamia Siriei și Siria 
Sova și s-a întors Ioab și a lovit în Valea Săru- 
rilor 12.000 de oameni.  

3. Dumnezeule, lepădatu-ne-ai pe noi și 
ne-ai doborât, Te-ai urgisit și apoi Te-ai mi- 
lostivit de noi.  

4. Cutremurat-ai pământul și l-ai tulbu- 
rat pe el. Vindecă ruinele lui, că s-a cutre- 
murat!  

5. Arătat-ai poporului Tău cele aspre, 
adăpându-ne pe noi cu vinul umilinței.  

6. Dat-ai celor care se tem de Tine semn, 
ca să fugă de la fața arcului.  

7. Pentru ca să-i izbăvească pe cei iubiți 
ai Săi. Mântuiește cu dreapta Ta și auzi-mă!  

8. Dumnezeu a grăit în cel Sfânt al Lui: 
„Bucura-Mă-voi și voi împărți Sihemurile și 
Valea Corturilor o voi măsura.  

9. Al meu este Galaadul și al Meu este 
Manassi și Efrem este tăria capului Meu. Iu- 
das este împăratul Meu.  

10. Moab este cazanul nădejdii Mele. 
Peste Idumea voi întinde sandaua Mea. Mie 
cei străini Mi s-au supus”.  

11. Cine mă va duce departe, întru cetatea 
întărită? Sau cine mă va povățui până la Idu- 
mea?  
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12. Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel care ne-
ai lepădat pe noi? Și nu vei ieși oare, Dum- 
nezeule, în puterile noastre?  

13. Dă-ne nouă ajutor să scăpăm din ne- 
caz, că deșartă este mântuirea omului!  

14. Dar întru Dumnezeu vom face putere 
și El îi va disprețui pe cei care ne necăjesc pe 
noi.  
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Psalmul 60 
 

 
 

1. Întru sfârșit, între imnuri, psalmul lui 

David.  
2. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea! Ia 

aminte rugăciunii mele! 
3. De la marginile pământului către Tine 

am strigat. Când s-a istovit inima mea, în pia- 
tră m-ai înălțat.   

4. Povățuitu-m-ai, că ai fost nădejdea 
mea, turn de tărie de la fața vrăjmașului.  

5. Voi pribegi în locașul Tău întru veci, 
mă voi acoperi în umbra aripilor Tale.  

6. Că Tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciu- 
nile mele, dat-ai moștenire celor care se tem 
de numele Tău.  

7. Zile peste zile împăratului vei adăuga, 
anii lui până la ziua din neam și până în 
neam.  

8. Va rămâne întru veac înaintea lui 
Dumnezeu. Iar mila și adevărul Lui cine le va 
căuta?  

9. Astfel voi cânta numelui Tău întru 
veacul veacului, ca să-mi împlinesc făgăduin- 
țele mele zi de zi.  
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Psalmul 61  
 

 
 

1. Întru sfârșit, pentru Iditun, psalmul 

lui David.  
2. Oare nu lui Dumnezeu se va supune 

sufletul meu? Căci de la El este mântuirea 
mea.  

3. Pentru că El este Dumnezeul meu și 
Mântuitorul meu și Sprijinitorul meu. Și n-
am să mă clatin pentru mai mult.  

4. Până când vă tot puneți peste om? Toți 
îl ucideți pe el ca pe un zid înclinat și ca pe un 
gard împins.  

5. Dar cinstea mea s-au sfătuit să o le- 
pede, alergat-au în minciună. Cu gura lor 
binecuvântau și cu inima lor blestemau.  

6. Dar lui Dumnezeu supune-te, sufletul 
meu! Că de la El este răbdarea mea.  

7. Că El este Dumnezeul meu și Mântui- 
torul meu și Sprijinitorul meu. Nu mă voi 
strămuta.   

8. În Dumnezeu este mântuirea mea și 
slava mea. Pentru că Dumnezeu este ajutorul 
meu și nădejdea mea este în Dumnezeu.  

9. Nădăjduiți în El toată adunarea po- 
porului! Vărsați înaintea Lui inimile voas- 
tre! Căci Dumnezeu este ajutorul nostru.   

10. Dar deșerți sunt fiii oamenilor. Min- 
cinoși sunt fiii oamenilor. Puși fiind în balan- 
țe, ei vor să nedreptățească. Căci ei din deșer- 
tăciune sunt împreună.  
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11. Nu nădăjduiți spre nedreptate și spre 
jefuire nu doriți. Bogăția, chiar dacă are să 
curgă ca apa, să nu vă dați inima pentru ea!  

12. O dată a grăit Dumnezeu și aceste 
două lucruri am auzit:  

13. că puterea este a lui Dumnezeu și a 
Ta, Doamne, este mila! Că Tu vei răsplăti fie- 
căruia după faptele lui.   
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Psalmul 62  
 

 
 

1. Psalmul lui David, în timpul când era 

el în pustiul Iudeii.  
2. Dumnezeule, Dumnezeul meu, către 

Tine mă ridic dis-de-dimineață! Însetat-a 
după Tine sufletul meu, de câte ori și trupul 
meu a suspinat Ție, în pământ pustiu și ne- 
umblat și fără de apă.   

3. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat Ție, 
ca să văd puterea Ta și slava Ta.   

4. Că mai bună este mila Ta decât viețile. 
Buzele mele Te vor lăuda.  

5. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și 
în numele Tău voi ridica mâinile mele.  

6. Ca de osânză și de grăsime să se sature 
sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda 
gura mea.  

7. Dacă mi-am adus aminte de Tine în 
așternutul meu, în ceasurile dimineților cu- 
getam întru Tine.  

8. Că ai fost ajutorul meu și în umbra 
aripilor Tale mă voi bucura.  

9. Lipitu-s-a sufletul meu după Tine și pe 
mine m-a sprijinit dreapta Ta.  

10. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu. 
Intra-vor întru cele mai adânci ale pămân- 
tului.    

11. Da-se-vor întru mâinile sabiei și părți 
ale vulpilor vor fi.  

12. Iar împăratul se va veseli în Dum- 
nezeu, lăuda-se-va tot cel care se jură întru El, 
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că s-a închis gura celor care erau grăind ne- 
dreptăți.  
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Psalmul 63  
 

 
 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David.  

2. Ascultă, Dumnezeule, glasul meu, în 
rugăciunea mea! De la frica vrăjmașului scoa- 
te sufletul meu!  

3. Acoperitu-m-ai de adunarea celor care 
fac rele, de mulțimea celor care lucrează fără- 
delegea;  

4. care și-au ascuțit ca sabia limbile lor, 
întins-au arcul lor, ca un lucru amar,  

5. ca să săgeteze în cele ascunse ale lui pe 
cel fără de pată. Căci fără de veste îl vor săgeta 
pe el și nu se vor teme.  

6. Întăritu-și-au lor cuvânt rău. Povestit-
au să ascundă curse. Zis-au: „Cine îi va vedea 
pe ei?”.    

 7. Încercat-au să afle fărădelegi și au 
murit încercând să afle cercetare. Va intra la 
om și la inima lui adâncă.  

8. Și Dumnezeu Se va înălța. Săgeată a 
pruncilor s-au făcut rănile lor  

9. și au slăbit în ei limbile lor. S-au tul- 
burat toți cei care îi văd pe ei 

10. și s-a înfricoșat tot omul. Și au vestit 
lucrurile lui Dumnezeu și facerile Lui le-au 
înțeles.  

11. De aceea se va veseli cel Drept întru 
slava Domnului și va nădăjdui în El și se vor 
lăuda toți cei Drepți cu inima.   
  

113



Psalmul 64  
 

 
 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David, cânta-

rea lui Ieremias și a lui Iezechiil, din poporul 
pribegiei, când erau a ieși.  

2. Ție Ți se cuvine laudă, Dumnezeule, în 
Sion, și Ție Ți se va împlini făgăduința în Ieru- 
salim.  

3. Auzi rugăciunea mea! Către Tine tot 
trupul va veni.  

4. Cuvintele celor fărădelege ne-au biruit 
pe noi și neevlaviile noastre Tu le vei ispăși.  

5. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai 
luat. El va locui în curțile Tale. Umplea-ne-
vom în bunătățile casei Tale. Sfânt este tem- 
plul Tău, minunat în dreptate.  

6. Auzi-ne, Dumnezeule, Mântuitorul 
nostru, nădejdea tuturor marginilor pămân- 
tului și a celor care sunt în mare, departe!  

7. Pregătind munții în tăria Lui, încins în 
putere,  

8. Cel care tulbură chitul mării. Sunetele 
valurilor ei vor tulbura neamurile 

9. și se vor teme cei care locuiesc mar- 
ginile pământului de la semnele Tale. Ieșirile 
de dimineață și de seară le vei înveseli.  

10. Cercetat-ai pământul și l-ai îmbătat 
pe el, înmulțit-ai bogăția lui, râul lui Dumne- 
zeu s-a umplut de ape. Gătit-ai hrana lor, că 
așa este pregătirea Ta.  

11. Brazdele lui îmbată-le! Înmulțește 
roadele lui! În picăturile lui se va veseli răsă- 
rind.  
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12. Vei binecuvânta cununa anului bună- 
tății Tale și câmpiile Tale se vor umple de gră- 
sime.  

13. Se vor îngrășa cele frumoase ale pus- 
tiei și cu bucurie dealurile se vor încinge.  

14. Îmbrăcatu-s-au berbecii oilor și văile 
vor înmulți grâul. Vor striga, căci vor și cânta.  
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Psalmul 65  
 
 

1. Întru sfârșit, cântarea psalmului învie- 

rii. Strigați lui Dumnezeu tot pământul!  
2. Cântați acum numelui Lui! Dați slavă 

laudei Lui!  
3. Ziceți lui Dumnezeu: „Cât de înfri- 

coșătoare sunt lucrurile Tale! Pentru mulți- 
mea puterii Tale, Te vor minți vrăjmașii Tăi.  

4. Tot pământul să se închine Ție și să-Ți 
cânte Ție! Să cânte numelui Tău!”.  

5. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumne- 
zeu, pe Cel înfricoșător în sfaturi mai mult 
decât fiii oamenilor!  

6. Cel care schimbă marea întru uscat. 
Prin râu vor trece cu piciorul. Acolo ne vom 
veseli întru El.  

7. Celui care stăpânește în stăpânirea Lui 
veacul. Ochii Lui peste neamuri privesc. Cei 
care întărâtă, să nu se înalțe în ei înșiși!  

8. Binecuvântați, neamuri, pe Dumne- 
zeul nostru și faceți să se audă glasul laudei 
Lui!  

9. Celui care a pus sufletul meu întru via- 
ță și nu a dat întru val picioarele mele.  

10. Că ne-ai încercat pe noi, Dum- 
nezeule, arsu-ne-ai pe noi cum se arde argin- 
tul.  

11. Dusu-ne-ai pe noi întru cursă, pus-ai 
necazuri pe spatele nostru.  

12. Pus-ai oameni peste capetele noastre. 
Ne-ai trecut prin foc și prin apă și ne-ai scos 
întru ușurare.  
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13. Intra-voi întru casa Ta în arderi de tot 
și îmi voi împlini Ție făgăduințele mele,   

14. pe care le-au deosebit buzele mele și 
pe care le-a grăit gura mea în necazul meu.  

15. Arderi de tot pline de măduvă Îți voi 
aduce Ție, cu tămâie și berbeci. Îți voi da Ție 
boi împreună cu țapi.  

16. Veniți de auziți și voi povesti tuturor 
celor care se tem de Dumnezeu, câte a făcut 
El sufletului meu! 

17. Către El cu gura mea am strigat și am 
înălțat sub limba mea.  

18. Nedreptate, dacă vedeau în inima 
mea, să nu mă audă Domnul!  

19. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu. 
A luat aminte glasului rugăciunii mele.  

20. Binecuvântat este Dumnezeu, Care 
nu a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de 
la mine!  
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Psalmul 66 
 

 
 

1. Întru sfârșit, între ale imnurilor, psal- 

mul cântării.  
2. Dumnezeu să Se milostivească de noi 

și să ne binecuvinteze pe noi, să-Și arate fața 
Lui spre noi.  

3. Ca să cunoaștem pe pământ calea Ta, 
în toate neamurile mântuirea Ta.  

4. Mărturisească-se Ție popoarele, Dum- 
nezeule! Mărturisească-se Ție toate popoa- 
rele!  

5. Să se veselească și să se bucure nea- 
murile, că vei judeca popoarele întru drep- 
tate și neamurile pe pământ le vei povățui!  

6. Mărturisească-se Ție popoarele, Dum- 
nezeule! Mărturisească-se Ție toate popoare- 
le!  

7. Pământul și-a dat roada lui. Să ne bi- 
necuvinteze pe noi Dumnezeu, Dumnezeul 
nostru.  

8. Să ne binecuvinteze pe noi Dumnezeu 
și să se teamă de El toate marginile pămân- 
tului!  
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Psalmul 67  
 
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David, psal- 

mul cântării.  
2. Să învieze Dumnezeu și să se risi- 

pească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui 
cei care Îl urăsc pe El!  

3. Precum se sfârșește fumul, să se sfâr- 
șească! Precum se topește ceara de la fața 
focului, așa să piară păcătoșii de la fața lui 
Dumnezeu  

4. și cei Drepți să se veselească! Să se 
bucure înaintea lui Dumnezeu! Să se desfă- 
teze în veselie!  

5. Cântați lui Dumnezeu! Cântați nume- 
lui Lui! Faceți cale Celui care a pus piciorul 
peste apusuri! Domnul este numele Lui. Și 
bucurați-vă înaintea Lui! Se vor tulbura de la 
fața Lui,   

6. a Tatălui celor orfani și a Judecă- 
torului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel 
sfânt al Lui.  

7. Dumnezeu sălășluiește pe cei singuri 
în casă, scoțând în bărbăție pe cei care au fost 
încătușați, de asemenea pe cei amărâți, pe cei 
care locuiesc în morminte.  

8. Dumnezeule, când ai ieșit Tu înaintea 
poporului Tău, când ai trecut Tu în pustie.  

9. Pământul s-a cutremurat, căci și ceru- 
rile au picurat de la fața lui Dumnezeu, și el, 
muntele Sina, de la fața Dumnezeului lui 
Israil.  
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10. Ploaie de bună voie vei deosebi, 
Dumnezeule, moștenirii Tale. Și ea a slăbit, 
iar Tu o vei întări pe ea.  

11. Vietățile Tale locuiesc în ea. Ai pre- 
gătit în bunătatea Ta celui sărac, Dumne- 
zeule.  

12. Domnul va da cuvânt celor care bine- 
vestesc cu putere multă.  

13. Împăratul Puterilor este al celui iubit 
și cu frumusețea casei se împart prăzile.  

14. Dacă aveți să dormiți în mijlocul 
sorților, aripile argintate ale porumbiței veți 
avea și cele ale spatelui ei vor fi întru verdea- 
ța aurului.  

15. Când deosebește Cel ceresc împărații 
peste ea, atunci norii vor ninge în Selmis.   

16. Muntele lui Dumnezeu este munte 
gras. Este munte închegat, munte gras.  

17. Pentru ce gândiți, munți închegați, la 
muntele în care a binevoit Dumnezeu a locui 
în el? Căci și Domnul va locui în el până întru 
sfârșit.  

18. Carul lui Dumnezeu sunt cei 10.000 și 
mii sunt înfloriți. Și Domnul este întru ei, în 
Sina și în cel Sfânt.  

19. Suitu-Te-ai întru înălțime, ai robit 
robime, luat-ai daruri întru oameni. Ca și în 
cei neascultători să locuiască Domnul. Dum- 
nezeu este binecuvântat.  

20. Binecuvântat este Domnul zi de zi. 
Căci va spori nouă Dumnezeul mântuirilor 
noastre.  

21. Dumnezeul nostru este Dumnezeu a 
mântui și ale Domnului, ale Domnului sunt 
ieșirile morții.  
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22. Dar Dumnezeu va zdrobi capetele 
vrăjmașilor Lui, creștetul părului celor care 
umblă în greșelile lor.  

23. Zis-a Domnul: „Din Vasan Mă voi în- 
toarce, Mă voi întoarce în adâncimile mării.   

24. Pentru ca să se scufunde piciorul tău 
în sânge, limba câinilor tăi, din vrăjmașii de 
la el”.  

25. Văzut-au căile Tale, Dumnezeule, 
căile Dumnezeului meu, ale Împăratului Ce- 
lui în cel Sfânt.  

26. Au venit mai înainte stăpânitorii 
ținându-se de cei care cântă, în mijlocul tine- 
relor timpaniste.  

27. În adunări binecuvântați pe Dum- 
nezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israil!  

28. Acolo era Veniamin, mai tânăr, în 
extaz. Stăpânitorii lui Iudas, povățuitorii lor, 
stăpânitorii Zabulonului, stăpânitorii Nef- 
talimului.   

29. Poruncește, Dumnezeule, puterii 
Tale! Întărește-o, Dumnezeule, pe aceasta, pe 
care ne-ai lucrat-o nouă!   

30. De la templul Tău, în Ierusalim, Ție 
Îți vor aduce împărații daruri.  

31. Ceartă fiarele trestiei, adunarea tau- 
rilor în juncile popoarelor, ca să nu se în- 
chidă cei încercați ca argintul! Risipește nea- 
murile cele care vor războaie!  

32. Vor veni bătrâni din Egiptos. Etiopia 
va merge înainte și va întinde mâna ei lui 
Dumnezeu.  

34. Împărații pământului, cântați lui 
Dumnezeu! Cântați lui Dumnezeu! Cântați 
Domnului!  
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34. Cântați lui Dumnezeu, Celui care a 
pus piciorul peste cerul cerului, peste răsă- 
rituri! Iată, va da în glasul Lui, glas de putere!  

35. Dați slavă lui Dumnezeu! Peste Israil 
este marea-cuviința a Lui și puterea Lui este 
în nori.  

36. Minunat este Dumnezeu întru cei 
Sfinți ai Lui, Dumnezeul lui Israil. El va da 
putere și tărie poporului Său. Binecuvântat 
este Dumnezeu.   
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Psalmul 68  
 

 
 

1. Întru sfârșit, pentru cei care se vor 

schimba, psalmul lui David.  
2. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au in- 

trat apele până la sufletul meu!  
3. Înfiptu-m-am în noroiul adâncului și 

nu este aceasta firea mea. Am venit întru 
adâncimile mării și vifor m-a înecat pe mine.  

4. Ostenit-am strigând, s-a rănit gâtul 
meu, s-au sfârșit ochii mei din a nădăjdui în 
Dumnezeul meu.  

5. Înmulțitu-s-au mai mult decât perii 
capului meu cei care mă urăsc pe mine în 
zadar. Întăritu-s-au vrăjmașii mei, cei care 
mă prigonesc cu nedreptate. Căci pe care nu 
le-am răpit, mai apoi le-am plătit.  

6. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nebunia 
mea și greșelile mele de la Tine nu s-au as- 
cuns.  

7. Să nu se rușineze întru mine cei care 
Te rabdă pe Tine, Doamne, Doamne al Puteri- 
lor, și nici să nu se întoarcă din cauza mea cei 
care Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israil! 

8. Că pentru Tine am îndurat ocară, aco- 
perit-a rușinea fața mea.  

9. Înstrăinat am fost fraților mei și străin 
fiilor maicii mele. 

10. Că râvna casei Tale m-a mâncat și 
ocările celor care Te ocărăsc pe Tine au căzut 
asupra mea.  

11. Și am aplecat în post sufletul meu și a 
fost întru ocară mie.  
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12. Și am pus veșmântul meu sac și le-am 
fost lor întru parabolă.  

13. Împotriva mea grăiau cei care stau în 
porți și despre mine cântau cei care beau vin.  

14. Iar eu eram întru rugăciunea mea 
către Tine, Doamne, în vremea buneivoiri, 
Dumnezeule, în mulțimea milei Tale. Auzi-
mă în adevărul mântuirii Tale! 

15. Mântuiește-mă din tină, ca să nu mă 
înfig în ea! Ca să mă izbăvesc de cei care mă 
urăsc și din adâncimea apelor.  

16. Să nu mă înece viforul apei și nici să 
nu mă înghită adâncul și nici să-și închidă 
groapa gura ei asupra mea!  

17. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila 
Ta! După mulțimea îndurărilor Tale privește 
spre mine! 

18. Să nu-Ți întorci fața Ta de la slujitorul 
Tău, că mă necăjesc! Îndată auzi-mă!  

19. Ia aminte sufletului meu și răscum- 
pără-l pe el! Pentru vrăjmașii mei izbăvește-
mă!  

20. Că Tu cunoști ocara mea și rușinea 
mea și umilirea mea. Înaintea Ta sunt toți cei 
care mă necăjesc.  

21. Ocară a așteptat sufletul meu și 
suferință. Și l-aș fi răbdat pe cel care se întris- 
tează împreună, și nu a fost, și pe cei care 
mângâie, și nu i-am aflat.  

22. Și mi-au dat întru mâncarea mea fiere 
și întru setea mea m-au adăpat cu oțet.  

23. Facă-se masa lor înaintea lor întru 
cursă și întru răsplătire și întru poticnire! 

24. Să se întunece ochii lor pentru a nu 
vedea și spatele lor totdeauna îl apleacă!   
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25. Varsă peste ei urgia Ta și mânia urgiei 
Tale să-i cuprindă pe ei!  

26. Facă-se casa lor pustie și în locașurile 
lor să nu fie cel care locuiește!  

27. Că pe care Tu l-ai lovit, ei l-au prigonit 
și peste durerea rănilor Tale au adăugat.  

28. Adaugă fărădelege peste fărădelegea 
lor și să nu intre întru dreptatea Ta!  

29. Să se șteargă din cartea celor vii și cu 
cei Drepți să nu se scrie! 

30. Sărac și îndurerat sunt eu și mântui- 
rea feței Tale, Dumnezeule, mi-a ajutat mie.  

31. Voi lăuda numele lui Dumnezeu cu 
cântare și Îl voi mări pe El în laudă.  

32.  Și-I va plăcea lui Dumnezeu mai mult 
decât vițelul cel tânăr, purtând coarne și un- 
ghii.   

33. Să vadă cei săraci și să se veselească! 
Căutați pe Dumnezeu și va trăi sufletul vos- 
tru!  

34. Că i-a auzit pe cei sărmani Domnul, și 
pe cei ai Lui, care au fost încătușați, nu i-a dis- 
prețuit.  

35. Să-L laude pe El cerurile și pământul, 
marea și toate cele care se târăsc în ele!  

36. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se 
vor zidi cetățile Iudeii și vor locui acolo și o 
vor moșteni pe ea.  

37. Și sămânța robilor Tăi o vor ține pe ea 
și cei care iubesc numele Lui vor locui în ea.  
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Psalmul 69  
 
 

 

1. Întru sfârșit, al lui David, întru pome- 

nire. 
2. Întru aceasta să mă mântuiască pe 

mine Domnul. Dumnezeule, întru ajutorul 
meu, ia aminte!   

3. Să fie rușinați și să fie întorși cei care 
caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să 
fie rușinați cei care îmi voiesc mie rele.  

4. Să fie întorși înapoi și numaidecât 
rușinați cei care îmi spun mie: „Bine făcut! Bi- 
ne făcut!”.  

5. Să se bucure și să se veselească întru 
Tine toți cei care Te caută pe Tine! Și „Mărit 
să fie Domnul!” să zică totdeauna cei care iu- 
besc mântuirea Ta!  

6. Iar eu sunt sărac și sărman, Dumne- 
zeule, ajută-mi mie! Ajutorul meu și Izbăvi- 
torul meu ești Tu. Doamne, să nu întârzii!  
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Psalmul 70  
 

 
 

1. Psalmul lui David, al fiilor lui Ionadab 

și al celor întâi care au fost robiți. Dumne- 
zeule, în Tine am nădăjduit, să nu mă ruși- 
nezi întru veac.  

2. Întru dreptatea Ta, izbăvește-mă și mă 
scoate! Pleacă către mine urechea Ta și mă 
mântuiește!  

3. Fii mie întru Dumnezeu apărător și 
întru loc tare ca să mă mântuiesc! Că tăria 
mea și scăparea mea ești Tu.  

4. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din 
mâna celui păcătos, din mâna celui fără- 
delege și care face nedreptate!  

5. Că Tu ești răbdarea mea, Doamne. 
Domnul este nădejdea mea din tinerețea 
mea.  

6. Întru Tine m-am întărit din pântece, 
din uterul maicii mele Tu ești apărătorul 
meu. În Tine este lauda mea totdeauna.  

7. Ca o minune m-am făcut multora. Și 
Tu ești ajutorul meu cel puternic.  

8. Să se umple gura mea de laudă! Pentru 
că voi lăuda slava Ta, toată ziua mare-
cuviința Ta.  

9. Să nu mă arunci întru vremea bătrâ- 
neții. Când se sfârșește tăria mea, să nu mă 
părăsești.   

10. Că au zis vrăjmașii mei mie și cei care 
păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună, 
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11. zicând: „Dumnezeu l-a părăsit pe el. 
Urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este Cel 
care îl izbăvește!”.  

12. Dumnezeule, să nu Te depărtezi de la 
mine. Dumnezeul meu, întru ajutorul meu ia 
aminte! 

13. Să se rușineze și să se sfârșească cei 
care clevetesc sufletul meu! Să se îmbrace cu 
rușine și ocară cei care caută cele rele mie!  

14. Iar eu pururea voi nădăjdui întru Tine 
și voi adăuga peste toată lauda Ta.  

15. Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată 
ziua mântuirea Ta. Că nu am cunoscut învăță- 
turi.  

16. Intra-voi întru stăpânirea Domnului. 
Doamne, îmi voi aduce aminte numai de 
dreptatea Ta.  

17. M-ai învățat, Dumnezeule, din tinere- 
țea mea și până acum voi vesti minunile Tale.  

18. Și până la bătrânețe și la cea mai 
adâncă bătrânețe, Dumnezeule, să nu mă pă- 
răsești, până am să vestesc brațul Tău tot nea- 
mului care vine. Stăpânirea Ta și dreptatea 
Ta, 

19. Dumnezeule, sunt până la cele înalte, 
până la cele mărite pe care le-ai făcut. Dum- 
nezeule, cine este asemenea Ție?  

20. Câte mi-ai arătat mie, Dumnezeule, 
necazuri multe și pe cele rele! Dar, întor- 
cându-Te, m-ai făcut viu și din adâncimile 
pământului iarăși m-ai adus pe mine.  

21. Măritu-s-a măreția Ta și, întorcându-
Te, m-ai mângâiat și din adâncimile pămân- 
tului iarăși m-ai adus pe mine. 
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22. Căci și eu mă voi mărturisi Ție întru 
instrument de psalm. Adevărul Tău, Dumne- 
zeule, Cel Sfânt al lui Israil, Ți-l voi cânta Ție 
în liră.  

23. Bucura-se-vor buzele mele când am 
să-Ți cânt Ție și sufletul meu pe care l-ai răs- 
cumpărat.  

24. Și încă și limba mea toată ziua va 
cugeta dreptatea Ta, când au să se rușineze și 
au să fie dați spre ocară cei care caută cele 
rele mie.  
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Psalmul 71  
 
 

 

1. Întru Salomon. Dumnezeule, judecata 

Ta dă-o împăratului și dreptatea Ta fiului îm- 
păratului,  

2. pentru a judeca pe poporul Tău în 
dreptate și pe cei săraci ai Tăi în judecată!  

3. Să ridice munții pacea poporului Tău 
și dealurile în dreptate!  

4. Va judeca pe cei săraci ai poporului și 
va mântui pe fiii săracilor și va smeri pe cleve- 
titor.  

5. Și va rămâne împreună cu soarele și 
mai înainte de lună în neamuri și neamuri.  

6. Și va coborî ca ploaia pe lână și ca 
picături picurând pe pământ.  

7. Va răsări în zilele lui dreptatea și mul- 
țimea păcii până ce are să se ridice luna.  

8. Și va domni de la mare și până la mare 
și de la râu și până la marginile lumii.  

9. Înaintea lui vor cădea etiopienii și 
vrăjmașii lui țărâna vor linge.  

10. Împărații Tarsisului și insulele daruri 
îi vor aduce, împărații arabilor și ai Sabei 
daruri îi vor aduce înainte. 

11. Și i se vor închina lui toți împărații și 
toate neamurile îi vor sluji lui.    

12. Că a izbăvit pe cel sărac din mâna 
stăpânitorului și pe cel sărman, căruia nu îi 
era ajutor.   

13. Va milui pe cel sărac și pe cel sărman 
și sufletele celor sărmani le va mântui.  
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14. Din camătă și din nedreptate va 
răscumpăra sufletele lor și scump va fi nume- 
le lor înaintea lui.  

15. Și va trăi și i se va da lui din aurul 
Arabiei și se vor ruga pentru el pururea, toată 
ziua îl vor binecuvânta pe el.  

16. Și va fi sprijin în pământ peste 
vârfurile munților. Căci se va înălța mai mult 
decât Libanosul roada lui. Și vor înflori din 
cetate ca iarba pământului.  

17. Fie numele lui binecuvântat întru 
veci! Mai înainte de soare va rămâne numele 
lui și se vor binecuvânta întru el toate semin- 
țiile pământului și toate neamurile îl vor feri- 
ci pe el.   

18. Binecuvântat este Domnul Dumne- 
zeu, Dumnezeul lui Israil, Cel care singur face 
minuni! 

19. Și binecuvântat este numele slavei 
Sale întru veac și întru veacul veacului și se va 
umple de slava Lui tot pământul. Să se facă! 
Să se facă!  

20. Sfârșitu-s-au imnurile lui David, fiul 
lui Iesse.  
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Psalmul 72  
 
 

1. Psalmul lui Asaf. Cât de bun este 

Dumnezeul lui Israil celor drepți cu inima!   
2. Iar mie, pentru puțin nu mi s-au clă- 

tinat picioarele, pentru puțin nu mi s-au îm- 
prăștiat pașii mei.  

3. Că am râvnit în cei fărădelege, pacea 
celor păcătoși văzând.  

4. Că nu este suferință a morții lor și 
tărie întru chinul lor.   

5. În ostenelile oamenilor nu sunt și cu 
oamenii nu vor fi biciuiți.  

6. Pentru aceasta i-a apucat pe ei mân- 
dria, îmbrăcându-se cu nedreptatea și cu 
neevlavia lor.  

7. Va ieși ca din grăsime nedreptatea lor, 
căci au trecut întru firea inimii.  

8. Au gândit și au grăit în răutate, ne- 
dreptate întru înălțime au grăit.  

9. Au pus întru cer gura lor și limba lor a 
trecut peste pământ.  

10. Pentru aceasta se va întoarce poporul 
meu, până și zile pline se vor afla întru ei.  

11. Și au zis: „Cum a cunoscut Dumnezeu 
și dacă este cunoaștere întru Cel Preaînalt?”. 

12. Iată, aceștia sunt cei păcătoși și înflo- 
resc întru veac! Au stăpânit bogăție.  

13. Și am zis: „Atunci, în deșert am în- 
dreptat inima mea și am spălat întru cele 
nevinovate mâinile mele  

14. și am fost biciuit toată ziua și am 
primit mustrarea mea întru dimineți?”.  
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15. Dacă aș fi zis: „Așa voi povesti”, iată, 
întru neamul fiilor Tăi aș fi fost necredincios!  

16. Și am gândit să cunosc aceasta și 
lucru greu este el înaintea mea.  

17. Până ce am să intru întru locul cel 
sfânt al lui Dumnezeu și am să le înțeleg pe 
cele din urmă ale lor.  

18. Însă pentru înșelăciunile lor ai pus 
lor, doborâtu-i-ai pe ei când se ridicau.   

19. Cum s-au făcut deodată întru pus- 
tiire? S-au sfârșit, au pierit pentru fărăde- 
legea lor.  

20. Ca visul celui care se trezește, Doam- 
ne, în cetatea Ta chipul lor îl vei disprețui.  

21. Că s-a aprins inima mea și rinichii mei 
s-au schimbat.  

22. Și eu eram disprețuit și nu am știut. 
Ca un dobitoc m-am făcut în fața Ta.  

23. Și eu sunt pururea cu Tine. Apucat-ai 
mâna cea dreaptă a mea.  

24. În sfatul Tău m-ai povățuit și cu slavă 
m-ai primit.  

25. Căci ce este mie în cer? Și de la Tine 
ce am voit pe pământ?  

26. Sfârșitu-s-a inima mea și trupul meu, 
Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dum- 
nezeule, întru veac.   

27. Că, iată, vor pieri cei care se depăr- 
tează pe ei înșiși de la Tine! Ai nimicit cu totul 
de la Tine pe tot cel care curvește.  

28. Iar mie a mă lipi lui Dumnezeu bine 
este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să 
vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sio- 
nului.  
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Psalmul 73  
 

 
 

1. Psalmul înțelegerii lui Asaf. Pentru ce 

ne-ai lepădat, Dumnezeule, până întru sfârșit 
și ai urgisit mânia Ta peste oile pășunii Tale?  

2. Adu-Ți aminte de adunarea Ta, pe care 
ai câștigat-o dintru început! Răscumpărat-ai 
toiagul moștenirii Tale, muntele Sion, acesta 
în care ai locuit în el.  

3. Ridică mâinile Tale peste mândriile 
lor până întru sfârșit! Pentru câte a făcut rău 
vrăjmașul în cele sfinte ale Tale.  

4. Și s-au lăudat cei care Te urăsc pe Tine 
în mijlocul praznicului Tău. Pus-au semnele 
lor semne și nu au știut, 

5. ca întru intrarea de deasupra,  
6. ca în crângul de lemne, cu topoarele 

au tăiat ușile lui împreună, cu secure și cu 
tăietor de piatră l-au doborât pe el.  

7. Au ars în foc locul cel sfânt al Tău. 
Întru pământ au spurcat locașul numelui 
Tău.  

8. Rudeniile lor, împreună, au zis în ini- 
mile lor: „Veniți și să ardem toate praznicele 
lui Dumnezeu de pe pământ!”.  

9. Semnele noastre nu le-am văzut. 
Profet încă nu este și pe noi încă nu ne va cu- 
noaște.  

10. Până când, Dumnezeule, va ocărî 
vrăjmașul? Întărâtă cel potrivnic numele Tău 
până întru sfârșit.  
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11. Pentru ce Îți întorci mâna Ta și dreap- 
ta Ta din mijlocul sânului Tău până întru 
sfârșit?  

12. Dar Dumnezeu, Împăratul nostru, 
mai înainte de veac a făcut mântuire în mijlo- 
cul pământului.  

13. Tu ai întărit în puterea Ta marea, Tu 
ai zdrobit capetele balaurilor în apă, 

14. Tu ai zdrobit capetele balaurului, 
datu-l-ai pe el mâncare popoarelor etiopieni- 
lor.  

15. Tu ai rupt izvoare și pâraie, Tu ai uscat 
râurile Itamului.  

16.  A Ta este ziua și a Ta este noaptea, Tu 
ai făcut lumina și soarele.  

17. Tu ai făcut toate marginile pămân- 
tului, vara și primăvara Tu le-ai zidit pe ele.  

18. Adu-Ți aminte de aceasta: Vrăjmașul 
L-a ocărât pe Domnul și poporul cel nebun a 
întărâtat numele Tău!   

19. Să nu dai fiarelor sufletul mărtu- 
risindu-se Ție, sufletele celor sărmani ai Tăi 
să nu le uiți până întru sfârșit.  

20. Privește întru făgăduința Ta, că s-au 
umplut cei întunecați ai pământului de case- 
le fărădelegilor!  

21. Să nu se întoarcă smerit și rușinat! Cel 
sărac și sărmanul vor lăuda numele Tău.  

22. Ridică-Te, Dumnezeule! Judecă pe- 
deapsa Ta! Adu-Ți aminte de ocările Tale, de 
cele de la cel nebun, de cele din toată ziua!  

23. Să nu uiți glasul rugătorilor Tăi. Căci 
mândria celor care Te urăsc pe Tine s-a urcat 
pururea către Tine.  
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Psalmul 74  
 

 
 

1. Întru sfârșit, să nu nimicești cu totul, 

psalmul cântării lui Asaf.  
2. Mărturisi-ne-vom Ție, Dumnezeule, 

mărturisi-ne-vom și vom chema numele Tău.  
3. Povesti-voi toate minunile Tale. „Când 

am să iau vreme, Eu dreptățile voi judeca.  
4. S-a topit pământul și toți cei care lo- 

cuiesc pe el. Eu am întărit stâlpii lui”. 
5. Zis-am celor care fac fărădelege: „Nu 

faceți fărădelegi!”, și celor care păcătuiesc: 
„Nu înălțați cornul!”.  

6. Nu ridicați întru înălțime cornul vos- 
tru! Nu grăiți nedreptate împotriva lui Dum- 
nezeu!  

7. Că nici de la ieșirile soarelui, nici de la 
apusuri, nici din cele pustii ale munților nu 
vine ajutorul,  

8. căci Dumnezeu este Judecătorul. Pe 
acesta îl smerește și pe acesta îl înalță.  

9. Că potirul este în mâna Domnului, 
plin de vin curat, plin de amestecare, și îl 
apleacă de la unul la altul. Dar drojdia lui nu 
a golit-o, ci din ea vor bea toți păcătoșii pă- 
mântului.  

10. Iar eu mă voi bucura întru veac și voi 
cânta Dumnezeului lui Iacov.  

11. Și toate coarnele celor păcătoși voi 
sfărâma și se vor înălța coarnele celui Drept.  
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Psalmul 75 

 
 

1. Întru sfârșit, între ale imnurilor, psal- 

mul lui Asaf, cântare către assirios. 
2. Cunoscut este în Iudea Dumnezeu, în 

Israil mare este numele Lui.  
3. Și a fost făcut în pace locul Lui și 

locașul Lui în Sion.  
4. Acolo a zdrobit El tăriile arcurilor, 

arma și sabia și războiul.  
5. Tu luminezi minunat din munții cei 

veșnici.  
6. Au fost tulburați toți cei nepricepuți 

cu inima, au adormit somnul lor, și toți 
oamenii bogăției nu și-au mai găsit niciunul 
mâinile lor.  

7. De certarea Ta, Dumnezeule al lui 
Iacov, au adormit cei care s-au urcat pe cai.  

8. Tu înfricoșător ești și cine oare se va 
împotrivi Ție atunci de la urgia Ta?  

9. Tu din cer ai ascultat judecata. Pămân- 
tul s-a temut și s-a liniștit.  

10. În ziua aceea s-a ridicat Dumnezeu   
întru judecată, ca să mântuiască pe toți blân- 
zii pământului.  

11. Că gândul omului se va mărturisi Ție 
și rămășița gândirii va prăznui Ție. 

12. Rugați-vă și împliniți făgăduințele 
voastre Domnului Dumnezeului vostru! Toți 
cei dimprejurul Lui Îi vor aduce daruri 

13. Celui înfricoșător și Care ia duhurile 
stăpânitorilor, Celui înfricoșător pentru îm- 
părații pământului.  
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Psalmul 76  
 

 
 

1. Întru sfârșit, pentru Iditun, psalmul 

lui Asaf.  
2. Cu glasul meu către Domnul am stri- 

gat, cu glasul meu către Dumnezeu și a luat 
aminte mie.  

3. În ziua necazului meu pe Dumnezeu L-
am căutat. Cu mâinile mele am stat noaptea 
înaintea Lui și nu m-am înșelat. A părăsit să 
se mângâie sufletul meu.  

4. Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu și 
m-am veselit, am cugetat și s-a descurajat du- 
hul meu.  

5. Ochii mei apucat-au mai înaintea 
străjilor. M-am tulburat și nu am grăit.  

6. Cugetat-am la zilele cele vechi și de 
anii cei veșnici mi-am adus aminte și am cu- 
getat.  

7. Noaptea cu inima mea cugetam și se 
stârnea duhul meu:  

8. „Oare nu întru veci va lepăda Domnul 
și nu va adăuga încă să binevoiască?  

9. Sau întru sfârșit mila Lui o va tăia din 
neam și până întru neam?  

10. Sau Dumnezeu va uita oare să Se mi- 
lostivească? Sau va opri în urgia Lui îndură- 
rile Sale?”.  

11. Și am zis: „Acum am început să înțe- 
leg. Aceasta este schimbarea dreptei Celui 
Preaînalt”.  
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12. Adusu-mi-am aminte de lucrurile 
Domnului, căci îmi voi aduce aminte de mi- 
nunile Sale cele dintru început.  

13. Și voi cugeta în toate lucrurile Tale și 
în toate obiceiurile Tale voi cugeta.  

14. Dumnezeule, în cel Sfânt este calea 
Ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul 
nostru?  

15. Tu ești Dumnezeu, Cel care faci mi- 
nuni. Și ai arătat întru neamuri puterea Ta.  

16. Răscumpărat-ai întru brațul Tău pe 
poporul Tău, pe fiii lui Iacov și ai lui Iosif.  

17. Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, 
văzutu-Te-au apele și s-au înspăimântat și s-
au tulburat abisurile, mulțimea sunetului 
apelor.   

18. Glas au dat norii, căci și săgețile Tale 
trec.  

19. Glasul tunetului Tău în mișcarea 
roții. Strălucit-au fulgerele Tale lumii. Clăti- 
natu-s-a și s-a îngrozit pământul.  

20. În apa mării este calea Ta și cărările 
Tale în apele cele multe și urmele Tale nu se 
vor cunoaște.   

21. Ai povățuit ca pe oi pe poporul Tău, în 
mâna lui Moisis și a lui Aaron.  
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Psalmul 77  
 

 
 

1. Psalmul înțelegerii lui Asaf. Luați 

aminte, poporul meu, la legea mea! Plecați 
urechea voastră întru cuvintele gurii mele!  

2. Deschide-voi în parabole gura mea, 
rosti-voi pe cele puse înainte dintru început.  

3. Câte am auzit și le-am cunoscut pe ele 
și părinții noștri ni le-au vestit nouă,  

4. nu s-au ascuns de la fiii lor întru 
neamul următor, ci vestind laudele Domnu- 
lui și stăpânirile Lui și minunile Lui, pe care 
El le-a făcut.  

5. Și a ridicat mărturie în Iacov și lege a 
pus în Israil, câte a poruncit părinților noștri 
ca să le facă cunoscute pe ele fiilor lor.  

6. Pentru ca să cunoască neamul urmă- 
tor, fiii care se vor naște și se vor ridica și le 
vor vesti pe ele fiilor lor.  

7. Pentru ca să-și pună în Dumnezeu 
nădejdea lor și să nu uite lucrurile lui Dum- 
nezeu și poruncile Lui le vor căuta.  

8. Pentru ca să nu fie ca părinții lor, 
neam stricat și înrăit, care nu și-a îndreptat 
inima lui și nu și-a încredințat duhul lui îm- 
preună cu Dumnezeu.  

9. Fiii lui Efrem, întinzând și trăgând cu 
arcurile, s-au întors în ziua războiului.  

10. Nu au păzit făgăduința lui Dumnezeu 
și în legea Lui nu voiau a merge.  

11. Și au uitat binefacerile Lui și minunile 
Lui, pe care le-a arătat lor  
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12. înaintea părinților lor, pentru care a 
făcut minuni în pământul Egiptosului, în 
câmpia Tanis.  

13. Rupt-a marea și i-a trecut pe ei, au stat 
apele ca burduful.  

14. Și i-a povățuit pe ei în nor ziua și toată 
noaptea în luminare de foc.  

15. Rupt-a stânca în pustie și i-a adăpat 
pe ei ca în abis mult. 

16. Și a scos apă din stâncă și a coborât ca 
râurile apelor.  

17. Și încă au adăugat a păcătui Lui, au 
amărât pe Cel Preaînalt în pământul cel fără 
de apă.  

18. Și L-au ispitit pe Dumnezeu în inimile 
lor, ca să ceară mâncăruri sufletelor lor.  

19. Și au clevetit lui Dumnezeu și au zis: 
„Nu va putea oare Dumnezeu să pregătească 
masă în pustie,  

20. când a lovit stânca și au curs apele și 
izvoarele s-au revărsat? Oare nu poate și 
pâine să dea sau să pregătească masă poporu- 
lui Său?”.    

21. Pentru aceasta a auzit Domnul și a 
amânat și foc a aprins în Iacov și urgie s-a suit 
peste Israil.  

22. Că n-au crezut în Dumnezeu și nici nu 
au nădăjduit în mântuirea Lui.  

23. Și a poruncit norilor de deasupra și 
ușile cerului a deschis  

24. și a plouat lor manna să mănânce și 
pâinea cerului a dat-o lor. 

25. Pâinea Îngerilor a mâncat omul. 
Mâncare le-a trimis lor întru săturare.  
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26. A îndepărtat vântul de la miazăzi din 
cer și a adus în stăpânirea Lui vântul de mia- 
zăzi-apus  

27. și a plouat peste ei cărnuri ca praful și 
păsări zburătoare ca nisipul mărilor  

28. și au căzut întru mijlocul taberei lor 
și în jurul corturilor lor.  

29. Și au mâncat și s-au săturat foarte și 
pofta lor le-a adus-o lor,   

30. că nu au fost lipsiți de pofta lor. Dar 
încă mâncarea lor fiind în gura lor  

31. și urgia lui Dumnezeu s-a suit peste ei 
și a ucis în cei grași ai lor și pe cei aleși ai lui 
Israil i-a împiedicat.  

32. Cu toate acestea, încă au păcătuit și 
nu au crezut în minunile Lui  

33. și s-au sfârșit întru deșertăciune zile- 
le lor și anii lor cu grabă.  

34. Când îi omora pe ei, atunci Îl căutau 
pe El și se întorceau și se sculau dimineața 
devreme către Dumnezeu.  

35. Și și-au adus aminte că Dumnezeu 
este ajutorul lor și Dumnezeu, Cel Preaînalt, 
este răscumpărătorul lor.  

36. Dar L-au înșelat pe El în gura lor și cu 
limba lor au mințit Lui.  

37. Și inima lor nu era dreaptă cu El și 
nici nu s-au încrezut în făgăduința Lui.  

38. Dar El este milostiv și va ispăși păca- 
telor lor și nu va nimici cu totul. Și va înmulți 
să întoarcă mânia Lui și nu va aprinde toată 
urgia Lui.  

39. Și Și-a adus aminte că trup sunt, duh 
mergând și neîntorcându-se.  
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40. De câte ori L-au amărât pe El în 
pustie? L-au urgisit pe El în pământul cel fără 
de apă.  

41. Și s-au întors și L-au ispitit pe Dum- 
nezeu și pe Cel Sfânt al lui Israil L-au întă- 
râtat.  

42. Nu și-au adus aminte de mâna Lui, de 
ziua în care i-a răscumpărat pe ei din mâna 
celor care i-au asuprit pe ei.  

43. Că a pus în Egiptos semnele Lui și 
minunile Lui în câmpia Tanis 

44. și a schimbat întru sânge râurile lor 
și apele de ploaie ale lor, pentru ca să nu bea.  

45. Trimis-a întru ei muscă-câinească și 
i-a mâncat pe ei, și broască și i-a nimicit cu 
totul pe ei.  

46. Și a dat manei roșii rodul lor și oste- 
nelile lor lăcustei.  

47. A ucis în grindină via lor și duzii lor 
în brumă  

48. și a dat întru grindină dobitoacele lor 
și averea lor focului.   

49. Trimis-a întru ei urgia mâniei Lui, 
mânie și urgie și necaz, trimitere prin îngerii 
cei răi. 

50. A făcut cale urgiei Lui și nu a cruțat 
de la moarte sufletele lor și dobitoacele lor 
întru moarte le-a închis. 

51. Și a lovit pe tot cel întâi-născut în 
Egiptos, pârga ostenelilor lor, în corturile lui 
Ham.  

52. Și a depărtat ca oile pe poporul Său și 
i-a dus pe ei ca o turmă în pustie  
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53. și i-a povățuit pe ei în nădejde și nu s-
au înfricoșat, și pe vrăjmașii lor i-a acoperit 
marea.  

54. Și i-a dus pe ei întru muntele sfințe- 
niei Lui, în muntele acesta pe care l-a dobân- 
dit dreapta Lui.  

55. Și a izgonit din fața lor popoare și le-
a dat moștenirea lor, întru funie le-a dat 
moștenirea, și El a sălășluit în corturile lor se- 
mințiile lui Israil.  

56. Dar L-au ispitit și L-au amărât pe 
Dumnezeul Cel Preaînalt și mărturiile Lui nu 
le-au păzit.  

57. Și s-au întors și au fost necredincioși 
ca și părinții lor și s-au schimbat întru arc 
strâmb. 

58. Și L-au urgisit pe El în dealurile lor și 
în cele cioplite ale lor au întărâtat râvna Lui.  

59. Auzit-a Dumnezeu și l-a trecut cu 
vederea și l-a disprețuit foarte pe Israil  

60. și a lepădat cortul lui Silom, cortul 
Lui, în care a locuit între oameni. 

61. Și a dat întru robie tăria lor și frumu- 
sețea lor întru mâinile vrăjmașului.  

62. Și a închis întru sabie pe poporul Său 
și moștenirea Lui a trecut-o cu vederea.  

63. Pe tinerii lor i-a mâncat focul și fe- 
cioarele lor nu au fost jelite.  

64. Preoții lor în sabie au căzut și vădu- 
vele lor nu vor fi plânse.  

65. Și S-a ridicat Domnul ca cel care 
doarme, ca cel puternic, îmbătat de vin, 

66. și a lovit pe vrăjmașii Săi întru cele 
din spate și ocară veșnică le-a dat lor.  
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67. Și a lepădat cortul lui Iosif și seminția 
lui Efrem nu a ales-o,  

68. ci a ales seminția lui Iudas, muntele 
Sionului, pe care l-a iubit  

69. și a zidit ca a celor cu un singur corn 
sfințenia Lui, în pământ a întemeiat-o pe ea 
întru veac.  

70. Și l-a ales pe David, robul Său, și l-a 
luat pe el de la turmele oilor, 

71. de după cele care fată l-a luat pe el, 
pentru a păstori pe Iacov, poporul Lui, și pe 
Israil, moștenirea Lui.  

72. Și i-a păstorit pe ei în nerăutatea 
inimii lui și în înțelegerile mâinilor lui i-a po- 
vățuit pe ei.  
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Psalmul 78 
 

 
 

1. Psalmul lui Asaf. Dumnezeule, venit-
au neamurile întru moștenirea Ta, spurcat-
au templul cel sfânt al Tău, pus-au Ierusa- 
limul întru colibă de pază.  

2. Pus-au cadavrele robilor Tăi mâncă- 
ruri păsărilor cerului, trupurile celor Cuvioși 
ai Tăi fiarelor pământului.  

3. Vărsat-au sângele lor ca apa împreju- 
rul Ierusalimului și nu era cel care să-i în- 
groape.  

4. Făcutu-ne-am ocară vecinilor noștri, 
dispreț și batjocură celor dimprejurul nostru.  

5. Până când, Doamne, Te vei urgisi până 
întru sfârșit și vei aprinde ca focul râvna Ta?    

6. Varsă urgia Ta peste neamurile care nu 
Te știu și peste împărățiile care numele Tău 
nu l-au chemat!  

7. Că l-au mâncat pe Iacov și locul lui l-au 
pustiit.  

8. Să nu-Ți aduci aminte de fărădelegile 
cele vechi ale noastre, ci îndată să ne apuce 
pe noi îndurările Tale, că am sărăcit foarte!  

9. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântui- 
torul nostru, pentru slava numelui Tău! 
Doamne, izbăvește-ne pe noi și ispășește pă- 
catelor noastre pentru numele Tău!   

10. Ca nu cumva să zică neamurile: 
„Unde este Dumnezeul lor?”. Și să se știe în- 
tru neamuri, înaintea ochilor noștri, răzbu- 
narea sângelui robilor Tăi, care a fost vărsat!  
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11. Să intre înaintea Ta suspinul celor 
care au fost încătușați! După măreția brațului 
Tău, păstrează pe fiii celor care au fost omo- 
râți!  

12. Răsplătește vecinilor noștri pe cele 
înșeptite întru sânul lor, ocara lor, cu care Te-
au ocărât pe Tine, Doamne!   

13. Iar noi, poporul Tău și oile pășunii 
Tale, ne vom mărturisi Ție întru veac și întru 
neam și în neam vom vesti lauda Ta.  
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Psalmul 79  
 

 

1. Întru sfârșit, pentru cei care se vor 

schimba, mărturie lui Asaf, psalm pentru 
assirios.   

2. Cel care păstorești pe Israil, ia aminte! 
Cel care povățuiești ca pe oi pe Iosif. Cel care 
șezi peste Heruvimi, arată-Te 

3. înaintea lui Efrem și Veniamin și Ma- 
nassi! Ridică puterea Ta și vino întru mântu- 
irea noastră! 

4. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi și 
arată fața Ta și ne vom mântui! 

5. Doamne, Dumnezeul Puterilor, până 
când ai să urgisești în rugăciunea robului 
Tău? 

6. Ne vei hrăni pe noi cu pâinea lacri- 
milor și ne vei adăpa pe noi în lacrimi, în fără 
de măsură?  

7. Pusu-ne-ai pe noi întru ceartă cu 
vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au batjo- 
corit pe noi.  

8. Doamne, Dumnezeul Puterilor, în- 
toarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom 
mântui!   

9. Via din Egiptos ai scos-o. Izgonit-ai 
neamuri și ai sădit-0 pe ea.  

10. Făcut-ai cale înaintea ei și ai sădit 
rădăcinile ei și ea a umplut pământul.  

11. Umbra ei a acoperit munții și joardele 
ei cedrii lui Dumnezeu.  

12. A întins joardele ei până la mare și 
până la râu vlăstarele ei. 
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13. Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o 
culeg pe ea toți cei care merg pe cale? 

14. A stricat-o pe ea scroafa din crâng și 
mistrețul cel sălbatic a păscut-o pe ea.   

15. Dumnezeule al Puterilor, întoarce-Te 
acum, privește din cer și vezi și cercetează via 
aceasta  

16. și o desăvârșește pe ea, pe care a 
sădit-o dreapta Ta, și pe Fiul omului, pe care 
l-ai întărit Ție!   

17. Arsă cu foc și săpată. De certarea feței 
Tale vor pieri.  

18. Să fie mâna Ta peste Omul dreptei 
Tale și peste Fiul omului, pe care l-ai întărit 
Ție! 

19. Și nu avem să ne depărtăm de la Tine. 
Ne vei face vii pe noi și numele Tău Îl vom 
chema.  

20. Doamne, Dumnezeul Puterilor, în- 
toarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom 
mântui! 
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Psalmul 80  
 

 

1. Întru sfârșit, pentru teascuri, psalmul 

lui Asaf. 
2. Bucurați-vă lui Dumnezeu, ajutorului 

nostru! Strigați Dumnezeului lui Iacov!  
3. Luați psalm și dați timpanul! Cântați 

mângâios din psaltirion și cu lira!  
4. Trâmbițați în lună nouă cu trâmbița, 

în bine-rânduita zi a sărbătorii noastre!  
5. Că poruncă lui Israil este și judecata 

Dumnezeului lui Iacov.  
6. El a pus mărturie în Iosif, când să iasă 

el din pământul Egiptosului și a auzit limba 
pe care nu o cunoștea.  

7. Depărtat-a de la ridicări spatele lui și 
mâinile lui au slujit în coș.  

8. „În necaz M-ai chemat și te-am izbăvit. 
Te-am auzit în ascundere de vifor și te-am 
încercat la apa certei.  

9. Ascultă, poporul Meu, și acestea îți 
mărturisesc ție, Israile! Dacă ai să Mă auzi,  

10. nu va fi în tine dumnezeu nou, nici nu 
te vei închina dumnezeului celui străin. 

11. Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, 
Cel care te-a scos din pământul Egiptosului. 
Lărgește gura ta și o voi umple pe ea!  

12. Dar nu a ascultat poporul Meu glasul 
Meu și Israil nu a luat aminte Mie.  

13. Și de aceea i-am trimis pe ei după obi- 
ceiurile inimilor lor și vor merge în obiceiu- 
rile lor. 

14. Dar dacă poporul Meu M-a ascultat pe 
Mine, dacă Israil în căile Mele a umblat, 
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15. în nimic nu am smerit pe vrăjmașii lor 
și peste cei care îi necăjesc pe ei am pus mâna 
Mea”.  

16. Însă vrăjmașii Domnului au mințit 
Lui și pentru aceasta va fi vremea lor întru 
veac.  

17. Și Domnul i-a hrănit pe ei din grăsi- 
mea grâului și cu miere din stâncă i-a săturat 
pe ei.  
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Psalmul 81  
 

 

1. Psalmul lui Asaf. Dumnezeu a stat în 

adunarea dumnezeilor și în mijlocul dumne- 
zeilor El judecă.  

2. Până când judecați nedreptate și fețele 
celor păcătoși luați?  

3. Judecați pe cel orfan și pe cel sărac! Și 
îndreptați pe cel smerit și pe cel sărman!  

4. Scoateți pe cel sărman și pe cel sărac 
din mâna celui păcătos și izbăviți-i pe ei!  

5. Dar ei nu au cunoscut și nici nu au 
înțeles, ci în întuneric umblă. Clătina-se-vor 
toate temeliile pământului.   

6. Eu am zis: „Dumnezei sunteți și toți 
fiii Celui Preaînalt”.  

7. Dar voi ca oamenii muriți și ca unul 
dintre stăpânitori cădeți.  

8. Ridică-Te, Dumnezeule! Judecă pă- 
mântul! Că Tu vei moșteni în toate neamu- 
rile.  
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Psalmul 82  
 

 

1. Cântarea psalmului lui Asaf.  

2. Dumnezeule, cine se va asemăna Ție? 
Să nu taci și nici să Te liniștești, Dumnezeule.  

3. Că, iată, vrăjmașii Tăi au dat glasuri și 
cei care Te urăsc pe Tine au ridicat capul!  

4. Împotriva poporului Tău au lucrat 
gând și s-au sfătuit împotriva Sfinților Tăi.  

5. Și au zis: „Veniți și să-i nimicim cu 
totul pe ei din neam și încă să nu se mai po- 
menească numele lui Israil!”.  

6. Că s-au sfătuit întru unire, împreună. 
Împotriva Ta făgăduință au orânduit  

7. locașurile idumeilor și ale ismaili- 
teilor, Moabul și agarinii, 

8. Gheval și Ammon și Amalic și cei 
străini, împreună cu cei care locuiesc în Ti- 
ros.  

9. Căci și Assur, și el a venit împreună cu 
ei, și au fost întru ajutor fiilor lui Lot.  

10. Fă lor ca lui Madiam și lui Sisara, și ca 
lui Iavin în pârâul Chison! 

11. Au fost nimiciți cu totul în Endor și au 
fost făcuți ca bălegarul pământului.  

12. Pune pe stăpânitorii lor ca pe Oriv și 
pe Ziv și pe Zevee și pe Salmana, pe toți stăpâ- 
nitorii lor! 

13. Care au zis: „Să moștenim nouă înșine 
locul cel sfânt al lui Dumnezeu”.  

14. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca roa- 
tă, ca miriște către fața vântului,  

15. ca focul care va arde crângul, ca vă- 
paia să ardă munții!  
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16. Așa îi vei căuta pe ei. În viforul Tău și 
în urgia Ta îi vei tulbura pe ei.   

17. Umple fețele lor de necinste și vor 
căuta numele Tău, Doamne!  

18. Să se rușineze și să se tulbure întru 
veacul veacului și să fie făcuți de rușine și să 
piară!  

19. Și să cunoască ei că numele Tău este 
Domnul și Tu singur ești Preaînalt peste tot 
pământul.  
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Psalmul 83  
 

 

1. Întru sfârșit, pentru teascuri, psalmul 

fiilor lui Core.  
2. Cât de iubite sunt locașurile Tale, 

Doamne al Puterilor!  
3. Dorește și se stinge sufletul meu întru 

curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-
au bucurat în Dumnezeul Cel viu.  

4. Căci și vrabia și-a aflat sieși casă și 
turtureaua cuib sieși, în care își va pune puii 
ei: jertfelnicele Tale, Doamne al Puterilor, 
Împăratul meu și Dumnezeul meu. 

5. Fericiți sunt cei care locuiesc în casa 
Ta. Întru vecii vecilor Te vor lăuda pe Tine.  

6. Fericit este omul al cărui ajutor al lui 
este de la Tine, Doamne. Căci el suișuri în 
inima lui a orânduit,  

7. în valea plângerii, întru locul în care a 
fost pus de către Tine. Căci și binecuvântări 
va da Dătătorul legii.  

8. Iar cei ai Lui vor merge din putere 
întru putere și Dumnezeu Se va arăta dumne- 
zeilor în Sion.  

9. Doamne, Dumnezeul Puterilor, auzi 
rugăciunea mea! Ascultă, Dumnezeul lui Ia- 
cov!  

10. Apărătorule al nostru, vezi Dum- 
nezeule și privește la fața unsului Tău!  

11. Că mai bună este o zi în curțile Tale 
decât mii de zile. Căci am ales a fi lepădat în 
casa Dumnezeului meu decât a locui în loca- 
șurile păcătoșilor. 
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12. Că Domnul iubește mila și adevărul.   
Dumnezeu va da har și slavă. Domnul nu va 
lipsi de cele bune pe cei care merg în nerău- 
tate.  

13. Doamne al Puterilor, fericit este omul 
cel care nădăjduiește întru Tine.  
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Psalmul 84  
 

 
 

1. Întru sfârșit, psalmul fiilor lui Core.  

2. Bine ai voit, Doamne, pământului Tău. 
Întors-ai robimea lui Iacov.  

3. Iertat-ai fărădelegile poporului Tău, 
acoperit-ai toate păcatele lor.  

4. Oprit-ai toată urgia Ta, întorsu-Te-ai 
de la urgia mâniei Tale.  

5. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mân- 
tuirilor noastre, și întoarce-Ți mânia Ta de la 
noi!  

6. Nu întru veac Te vei urgisi pe noi. Sau 
vei întinde urgia Ta din neam și până întru 
neam?  

7. Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei 
face vii pe noi și poporul Tău se va veseli întru 
Tine.  

8. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și 
mântuirea Ta să ne-o dai nouă!  

9. Voi auzi ce va grăi în mine Domnul 
Dumnezeu. Că va grăi pace peste poporul Său 
și peste cei Cuvioși ai Lui și peste cei care își 
întorc spre El inima lor.  

10. Dar aproape este mântuirea Lui de cei 
care se tem de El, ca să se sălășluiască slava 
Lui în pământul nostru.  

11. Mila și adevărul s-au întâlnit, drepta- 
tea și pacea s-au sărutat,  

12. adevărul din pământ s-a ridicat și 
dreptatea din cer a privit.  

13. Căci și Domnul va da bunătate și 
pământul nostru își va da rodul lui.  
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14. Dreptatea înaintea Lui va merge și va 
pune întru cale pașii Săi.  
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Psalmul 85 
 

 
 

1. Rugăciunea lui David. Pleacă, Doam- 

ne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și sărman 
sunt eu!  

2. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt! 
Mântuiește pe robul Tău, Dumnezeul meu, 
pe cel care nădăjduiește în Tine!  

3. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine 
voi striga toată ziua!  

4. Veselește sufletul robului Tău, că spre 
Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu!  

5. Că Tu, Doamne, ești bun și blând și 
mult-milostiv tuturor celor care Te cheamă 
pe Tine.  

6. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia 
aminte la glasul rugăciunii mele!  

7. În ziua necazului meu am strigat către 
Tine, pentru că m-ai auzit pe mine.  

8. Nu este nimeni asemenea Ție între 
dumnezei, Doamne, și nu este vreunul după 
faptele Tale.   

9. Toate neamurile câte ai făcut vor veni 
și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor 
slăvi numele Tău.  

10. Că mare ești Tu și, făcând minuni, Tu 
ești Dumnezeu, singurul mare. 

11. Povățuiește-mă, Doamne, în calea Ta 
și voi merge în adevărul Tău! Să se veselească 
inima mea, pentru a se teme de numele Tău!  

12. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, Dum- 
nezeul meu, în toată inima mea, și voi slăvi 
numele Tău întru veac.  
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13. Că mare este mila Ta peste mine și ai 
izbăvit sufletul meu din iadul cel mai adânc.  

14. Dumnezeule, cei fără de lege s-au 
ridicat asupra mea și adunarea celor tari au a 
căutat sufletul meu și ei nu Te-au pus pe Tine 
înaintea lor.  

15. Și Tu, Doamne, Dumnezeu îndurător 
și milostiv ești, îndelung-răbdător și mult-
milostiv și adevărat.  

16. Privește spre mine și mă miluiește! 
Dă tăria ta slujitorului Tău și mântuiește pe 
fiul slujitoarei Tale!  

17. Fă cu mine semn întru bine! Și să vadă 
cei care mă urăsc și să fie rușinați, că Tu, 
Doamne, mi-ai ajutat mie și m-ai mângâiat pe 
mine!  
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Psalmul 86  
 

 

1. Psalmul fiilor lui Core, psalmul cân- 

tării. Temeliile lui sunt în munții cei sfinți.  
2. Domnul iubește porțile Sionului, mai 

presus de toate locașurile lui Iacov.  
3. Lucruri slăvite s-au grăit despre tine, 

cetatea lui Dumnezeu.  
4. Îmi voi aduce aminte de Raav și de 

Babilon celor care mă cunosc pe mine. Și, 
iată, cei străini și Tirosul și poporul etiopie- 
nilor! Aceștia s-au născut acolo.  

5. „Maică este Sionul”, va zice omul. Și 
om s-a născut în el. Și Însuși Cel Preaînalt l-a 
întemeiat pe el.  

6. Domnul va povesti în scriptura popoa- 
relor  și a stăpânitorilor acelora care s-au năs- 
cut în el.  

7. Că întru Tine este locuirea tuturor ce- 
lor care se veselesc.  
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Psalmul 87  
 

 
 

1. Cântarea psalmului fiilor lui Core, 

întru sfârșit, pentru melet, ca să răspundă 
înțelegerii lui Eman israilitisul.  

2. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, 
ziua am strigat și în noapte înaintea Ta.  

3. Să intre înaintea Ta rugăciunea mea! 
Pleacă urechea Ta întru rugăciunea mea, 
Doamne!  

4. Că s-a umplut de cele rele sufletul meu 
și viața mea Iadului s-a apropiat.  

5. Socotit am fost cu cei care se coboară 
întru groapă, făcutu-m-am ca un om neaju- 
torat, între cei morți liber.  

6. Ca niște răniți culcați, dormind în 
mormânt, de care nu Ți-ai mai adus aminte și 
încă au fost lepădați ei de la mâna Ta.   

7. Pusu-m-au în groapa cea mai adâncă, 
întru cele întunecate și în umbra morții.  

8. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și 
toate ridicările Tale le-ai adus asupra mea.  

9. Depărtat-ai pe cei cunoscuți ai mei de 
la mine, pusu-m-ai urâciune lor. M-am dat și 
nu ieșeam.  

10. Ochii mei au slăbit de sărăcie. Strigat-
am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am 
către Tine mâinile mele.  

11. Nu celor morți vei face cele minunate. 
Sau doctorii se vor ridica și se vor mărturisi 
Ție?  

12. Nu va povesti cineva în mormânt mila 
Ta și adevărul Tău în pieire.  
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13. Nu se vor cunoaște în întuneric minu- 
nile Tale și dreptatea Ta în ale pământului 
uitat.   

14. Și eu către Tine, Doamne, am strigat 
și dimineața rugăciunea mea va veni înaintea 
Ta.  

15. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul 
meu și întorci fața Ta de la mine?  

16. Sărac sunt eu și în osteneli din tine- 
rețea mea. Iar înălțându-mă, m-am smerit și 
m-am deznădăjduit.  

17. Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua și 
m-au cuprins dimpreună.  

18. Depărtat-ai de la mine pe prieten și 
pe vecin și pe cei cunoscuți ai mei de neferi- 
cirea mea.  
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Psalmul 88  
 

 
 

1. Psalmul înțelegerii lui Etan israiliti- 

sul.    
2. Milele Tale, Doamne, întru veac le voi 

cânta. Întru neam și în neam voi vesti ade- 
vărul Tău cu gura mea.  

3. Că ai zis: „Întru veac mila se va zidi și 
în ceruri se va pregăti adevărul Tău”.  

4. „Pus-am făgăduință celor aleși ai Mei, 
juratu-M-am lui David, robul Meu:  

5. Până întru veac voi pregăti sămânța ta 
și voi zidi întru neam și până în neam tronul 
tău”.  

6. Mărturisi-vor cerurile minunile Tale, 
Doamne, și adevărul Tău în adunarea Sfin- 
ților.  

7. Că cine în nori va fi asemenea Domnu- 
lui și cine se va asemăna Domnului în fiii lui 
Dumnezeu?   

8. Dumnezeu slăvindu-Se în sfatul Sfin- 
ților. Mare și înfricoșător este peste toți cei 
dimprejurul Lui.   

9. Doamne, Dumnezeul Puterilor, cine 
este asemenea Ție? Puternic ești Doamne și 
adevărul Tău este împrejurul Tău.  

10. Tu stăpânești puterea mării și mișca- 
rea valurilor ei Tu o îmblânzești.  

11. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel 
mândru și în brațul puterii Tale ai risipit pe 
vrăjmașii Tăi.  
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12. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este 
pământul, lumea și deplinătatea ei Tu le-ai 
întemeiat.  

13. Miazănoapte și mările Tu le-ai zidit. 
Taborul și Ermonul în numele Tău se vor bu- 
cura.  

14. Brațul Tău este cu putere. Să se întă- 
rească mâna Ta și să se înalțe dreapta Ta!  

15. Dreptatea și judecata sunt pregătirea 
tronului Tău, mila și adevărul vor merge 
înaintea feței Tale.  

16. Fericit este poporul care cunoaște 
strigăt de bucurie. Doamne, în lumina feței 
Tale vor merge  

17. și în numele Tău se vor bucura toată 
ziua și în dreptatea Ta se vor înălța.  

18. Că lauda puterii lor Tu ești și în 
bunăvoirea Ta se va înălța cornul nostru. 

19. Că al Domnului este ajutorul și al 
Sfântului lui Israil, Împăratul nostru.  

20. Atunci ai grăit în vedenia celor 
Cuvioși ai Tăi și ai zis: „Pus-am ajutor întru 
cel tare și înălțat-am pe cel ales din poporul 
Meu.  

21. Aflat-am pe David, robul Meu, și în 
uleiul cel sfânt al Meu l-am uns pe el.  

22. Căci mâna Mea îi va ajuta lui și brațul 
Meu îl va birui pe el.  

23. Cel vrăjmaș nu va folosi întru el  și fiul 
fărădelegii nu va adăuga să facă rău lui.  

24. Și voi zdrobi pe vrăjmașii lui de la fața 
lui și pe cei care îl urăsc pe el îi voi întoarce.  

25. Și adevărul Meu și mila Mea vor fi cu 
el și în numele Meu se va înălța cornul lui.  
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26. Și voi pune în mare mâna lui și în 
râuri dreapta lui.    

27. El Mă va chema pe Mine: «Tatăl meu 
ești Tu, Dumnezeul meu și apărătorul mân- 
tuirii mele».  

28. Și Eu cel întâi-născut îl voi pune pe el, 
cel înalt pe lângă împărații pământului.  

29. Întru veac îi voi păzi lui mila Mea și 
făgăduința Mea cea credincioasă lui.  

30. Și voi pune întru veacul veacului 
sămânța lui și tronul lui ca zilele cerului.  

31. Și dacă au să lase fiii lui legea Mea și 
după judecățile Mele nu au să meargă,  

32. dacă dreptățile Mele vor spurca și 
poruncile Mele nu au să le păzească,  

33. voi cerceta în toiag fărădelegile lor și 
în bice păcatele lor.  

34. Dar mila Mea nu am să o risipesc de 
la el și nici nu am să fac nedreptate întru ade- 
vărul Meu  

35. și nici nu am să spurc făgăduința Mea 
și pe cele care ies din buzele Mele nu am să le 
lepăd.  

36. Odată am jurat în cel Sfânt al Meu. 
Voi minți lui David?  

37. Sămânța lui întru veac va rămâne și 
tronul lui ca soarele înaintea Mea  

38. și ca luna întărită întru veac și martor 
credincios în cer”.  

39. Dar Tu ai lepădat și ai disprețuit și ai 
amânat pe unsul Tău.  

40. Ai răsturnat făgăduința robului Tău, 
spurcat-ai pe pământ sfințirea lui.  

41. Dărâmat-ai toate gardurile lui, pus-ai 
frică peste fortărețele lui.  

166



42. Jefuitu-l-au pe el toți cei care merg pe 
cale și s-a făcut ocară vecinilor lui.  

43. Înălțat-ai dreapta vrăjmașilor lui și i-
ai veselit pe toți vrăjmașii lui.  

44. Întors-ai ajutorul sabiei lui și nu l-ai 
ajutat pe el în război.  

45. Nimicit-ai din curăția lui și tronul lui 
întru pământ l-ai coborât.  

46. Micșorat-ai zilele vremii lui și ai văr- 
sat peste el rușine.  

47. Până când, Doamne, Te vei întoarce 
întru sfârșit și vei aprinde ca focul urgia Ta?  

48. Adu-Ți aminte care este ființa mea! 
Căci nu în zadar i-ai zidit pe toți fiii oame- 
nilor.  

49. Cine este omul care va trăi și nu va 
vedea moarte și își va izbăvi sufletul lui din 
mâna Iadului?  

50. Unde sunt milele Tale cele vechi, 
Doamne, pe care le-ai jurat lui David întru 
adevărul Tău?  

51. Adu-Ți aminte, Doamne, de ocara 
robilor Tăi, pe care am îndurat-o în sânul 
meu de la multe neamuri!   

52. Pe care au ocărât-0 vrăjmașii Tăi, 
Doamne, cu care au ocărât schimbarea unsu- 
lui Tău.  

53. Binecuvântat este Domnul întru veac. 
Să se facă! Să se facă!  
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Psalmul 89  
 

 
 

1. Rugăciunea lui Moisis, omul lui Dum- 

nezeu. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în 
neam și în neam.  

2. Mai înainte să se facă munții și să se 
zidească pământul și lumea, și din veac și 
până în veac ești Tu.  

3. Să nu întorci pe om întru smerenie. Și 
ai zis: „Întoarceți-vă, fiii oamenilor!”.  

4. Că mii de ani în ochii Tăi sunt ca ziua 
de ieri, care a trecut, și ca straja în noapte.  

5. Batjocurile lor ani vor fi. Dimineața ca 
iarba va trece.  

6. Dimineața are să înflorească și va 
trece, iar seara va cădea. Se va întări și se va 
usca.   

7. Că ne-am sfârșit în urgia Ta și în mânia 
Ta ne-am tulburat.  

8. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea 
Ta, veacul nostru întru luminarea feței Tale. 

9. Că toate zilele noastre s-au sfârșit și 
întru urgia Ta ne-am sfârșit. Anii noștri ca 
pânza de păianjen îi gândeam.  

10. Zilele anilor noștri, în ei înșiși, sunt 
70 de ani. Iar dacă vom fi în puteri sunt 80 de 
ani. Și ce este mai mult al lor este osteneală și 
durere. Că a venit blândețe peste noi și vom 
fi certați.  

11. Cine cunoaște puterea urgiei Tale și, 
din frica Ta, mânia Ta  

12. să socotească? Dreapta Ta așa arat-o 
mie și pe cei legați cu inima în înțelepciune!  
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13. Întoarce-Te, Doamne! Până când? Și 
mângâie pe robii Tăi!  

14. Umplutu-ne-am dimineața de mila 
Ta, și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate 
zilele noastre.  

15. Veselitu-ne-am pentru care zile ne-ai 
smerit pe noi, pentru anii în care am văzut 
cele rele.  

16. Și vezi pe robii Tăi și lucrurile Tale și 
povățuiește pe fiii lor!  

17. Și fie strălucirea Domnului Dumne- 
zeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor 
noastre le îndreptează peste noi!  
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Psalmul 90  
 

 

1. Lauda cântării lui David. Cel care lo- 

cuiește în ajutorul Celui Preaînalt, în umbra 
Dumnezeului cerului va petrece.  

2. Va zice Domnului: „Apărătorul meu 
ești și scăparea mea, Dumnezeul meu și voi 
nădăjdui în El.  

3. Că El mă va izbăvi din cursa vână- 
torilor și din cuvântul cel tulburător”.  

4. În cele ale spatelui Său îți va umbri ție 
și sub aripile Lui vei nădăjdui și cu armă te va 
înconjura adevărul Lui.  

5. Nu te vei teme de frica cea de noapte, 
de săgeata zburând ziua,  

6. de lucrul umblând întru întuneric, de 
întâmplarea cea rea și de demonul cel de la 
amiază.  

7. Vor cădea din partea ta o mie și zece 
mii din cele de-a dreapta ta, dar către tine nu 
se vor apropia.  

8. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea 
păcătoșilor vei vedea.  

9. Că Tu, Doamne, ești nădejdea mea și 
pe Cel Preaînalt L-ai pus scăparea ta. 

10. Nu vor veni către tine cele rele și 
biciul nu se va apropia în locașul tău.  

11. Că Îngerilor Lui va porunci pentru 
tine ca să te păzească în toate căile tale, 

12. pe mâini te vor ridica, pentru ca nu 
cumva să îți împiedici de piatră piciorul tău.  

13. Peste aspidă și vasilisc vei pune 
piciorul și vei călca în picioare pe leu și pe ba- 
laur.  
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14. „Că în Mine a nădăjduit și îl voi izbăvi 
pe el, îl voi acoperi pe el, că a cunoscut nu- 
mele Meu.  

15. Mă va chema pe Mine și îl voi asculta 
pe el, cu el sunt în necaz și îl voi scoate și îl 
voi slăvi pe el.  

16. Cu lungimea zilelor îl voi umple pe el 
și îi voi arăta lui mântuirea Mea”.  
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Psalmul 91  
 

 
 

1. Psalmul cântării, întru ziua sabatului.  

2. Bine este a mărturisi Domnului și a 
cânta numelui Tău, Preaînalte, 

3. a vesti dimineața mila Ta și adevărul 
Tău în timpul nopții,  

4. în psaltirion cu zece coarde, cu cântare 
în liră.  

5. Că m-ai veselit, Doamne, în facerea Ta 
și în lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura.  

6. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, 
foarte s-au adâncit gândurile Tale.  

7. Omul cel nebun nu va cunoaște și cel 
neînțelegător nu va înțelege acestea.  

8. Când au să se ridice cei păcătoși, ca 
iarba s-au și aplecat toți cei care lucrează fă- 
rădelegea, ca să-i nimicească cu totul întru 
veacul veacului.   

9. Iar Tu ești Preaînalt întru veac, Doam- 
ne.  

10. Că, iată, vrăjmașii Tăi vor pieri și se 
vor risipi toți cei care lucrează fărădelegea!   

11. Și se va înălța cornul meu ca al celui 
cu un singur corn și bătrânețea mea în uleiul 
cel gras.  

12. Și a privit ochiul meu în vrăjmașii mei 
și în cei care se ridică asupra mea făcând cele 
rele și îi va auzi urechea mea.  

13. Cel Drept ca finicul va înflori și ca 
cedrul cel din Libanos se va înmulți.  

14. Sădiți în casa Domnului, în curțile 
Dumnezeului nostru vor înflori.  
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15. Încă se vor înmulți în bătrânețea cea 
grasă și bine-pătimind vor fi  

16. ca să vestească că drept este Domnul 
Dumnezeul meu și nu este nedreptate întru 
El.  
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Psalmul 92 
 

 

 

1. Întru ziua de dinaintea sabatului, când 

a fost locuit pământul. Lauda cântării lui 
David. Domnul a împărățit, întru frumusețe 
S-a îmbrăcat. Îmbrăcatu-S-a Domnul întru 
putere și S-a încins. Pentru că și lumea a întă- 
rit-o, care nu se va clătina.   

2. Gata este tronul Tău, de atunci, din 
veac ești Tu.   

3. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au 
râurile glasurile lor,  

4. din glasurile apelor multe. Minunate 
sunt înălțările mării. Minunat este Domnul 
în cele înalte.   

5. Mărturiile Tale s-au încredințat foarte. 
Casei Tale se cuvine sfințire, Doamne, întru 
lungime de zile.  
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Psalmul 93  
 

 
 

1. Psalmul lui David, al celor patru 

sabaturi. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, 
Dumnezeul răzbunărilor a vorbit cu îndrăz- 
neală.  

2. Înalță-Te, Cel care judeci pământul! 
Răsplătește răsplată celor mândri!  

3. Până când cei păcătoși, Doamne? Până 
când cei păcătoși se vor lăuda?  

4. Vorbi-vor și vor grăi nedreptate, grăi-
vor toți cei care lucrează fărădelege?  

5. Pe poporul Tău, Doamne, l-au smerit 
și moștenirea Ta au chinuit-0.  

6. Pe văduvă și pe prozelit i-au ucis și pe 
cei orfani i-au omorât.  

7. Și au zis: „Nu va vedea Domnul și nici 
nu va înțelege Dumnezeul lui Iacov”.  

8. Așadar, înțelegeți cei nebuni din po- 
por și cei proști gândiți odată!   

9. Cel care a sădit urechea, oare nu aude? 
Sau Cel care a zidit ochiul, oare nu vede?  

10. Cel care ceartă neamurile, oare nu va 
mustra? Căci Cel care învață pe om cunoaște- 
rea,  

11. adică Domnul, cunoaște gândurile oa- 
menilor că sunt deșarte.  

12. Dar fericit este omul pe care Tu ai să-
l cerți, Doamne, și din legea Ta ai să-l înveți 
pe el,  

13. ca să-l îmblânzești pe el de la zilele 
cele rele, până ce se va săpa groapa celui pă- 
cătos.   
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14. Că nu va lepăda Domnul pe poporul 
Său și moștenirea Lui nu o va părăsi,  

15. până ce dreptatea are să se întoarcă 
întru judecată și ținându-se de ea toți cei 
drepți cu inima.  

16. Cine se va ridica cu mine împotriva 
celor care fac rele? Sau cine se va ridica îm- 
preună cu mine împotriva celor care lucrează 
fărădelege?  

17. Că dacă Domnul nu mi-ar fi ajutat 
mie, pentru puțin sufletul meu ar fi pribegit 
Iadului.   

18. Dacă ziceam: „S-a clătinat piciorul 
meu”, mila Ta, Doamne, îmi ajută mie.  

19. Doamne, după mulțimea durerilor 
mele în inima mea, mângâierile Tale au iubit 
sufletul meu.  

20. Nu va fi de față și împreună cu Tine 
tronul fărădelegii, cel care zidește osteneală 
împotriva poruncii.  

21. Vâna-vor în sufletul celui Drept și 
sângele cel nevinovat vor osândi. 

22. Și mi-a fost mie Domnul întru scă- 
pare și Dumnezeul meu întru ajutorul nădej- 
dii mele.  

23. Și Domnul va răsplăti lor fărădelegea 
lor și după răutatea lor îi va nimici pe ei Dom- 
nul, Dumnezeul nostru.  
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Psalmul 94 
 

 
 

1. Lauda cântării lui David. Veniți să ne 

bucurăm întru Domnul și să strigăm lui Dum- 
nezeu, Mântuitorului nostru!  

2. Să întâmpinăm fața Lui în mărturisire 
și să-I strigăm Lui în psalmi. 

3. Că Dumnezeu mare este Domnul și 
Împărat mare peste toți dumnezeii.  

4. Că în mâna Lui sunt marginile pă- 
mântului și înălțimile munților sunt ale Lui. 

5. Că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea 
și uscatul l-au zidit mâinile Lui. 

6. Veniți să ne închinăm și să cădem 
înaintea Lui și să plângem înaintea Domnu- 
lui, a Celui care ne-a făcut pe noi! 

7. Că El este Dumnezeul nostru și noi 
poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. Astăzi, 
dacă aveți să auziți glasul Lui, acestea vă 
spune:  

8. „Să nu vă învârtoșați inimile voastre  
ca în ziua amărăciunii, ca în ziua ispitirii în 
pustie.  

9. Unde au fost ispitiți părinții voștri, 
unde au fost cercați și au văzut lucrurile Me- 
le.  

10. Patruzeci de ani M-am mâniat pe 
neamul acesta și am zis: <Întotdeauna ei se 
înșală cu inima>. Și ei nu au cunoscut căile 
Mele.  

11. Căci M-am jurat în urgia Mea: <Nu vor 
intra întru odihna Mea>”.  
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Psalmul 95 
 

 

1. Când se zidea casa Domnului, după 

robie, cântarea lui David. Cântați Domnului 
cântare nouă, cântați Domnului tot pămân- 
tul!   

2. Cântați Domnului, binecuvântați nu- 
mele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea 
Lui!  

3. Vestiți întru neamuri slava Lui, în toa- 
te popoarele minunile Lui!  

4. Că mare este Domnul și lăudat foarte, 
înfricoșător este, peste toți dumnezeii.  

5. Că toți dumnezeii neamurilor sunt de- 
moni, iar Domnul a făcut cerurile.  

6.  Mărturisire și frumusețe este înaintea 
Lui, sfințenie și mare-cuviință în sfințirea 
Lui.  

7. Aduceți Domnului semințiile neamu- 
rilor! Aduceți Domnului slavă și cinste!  

8. Aduceți Domnului slavă numelui Lui! 
Luați jertfe și intrați întru curțile Lui!  

9. Închinați-vă Domnului în curtea cea 
sfântă a Lui! Să se cutremure de la fața Lui tot 
pământul!  

10. Spuneți întru neamuri că Domnul a 
împărățit și că a întărit lumea, care nu se va 
clătina! El va judeca popoarele în dreptate.  

11. Veseliți-vă, ceruri, și bucură-te, pă- 
mântule! Cutremură-te, mare, și deplinăta- 
tea ei!   

12. Vă veți bucura, câmpiilor, și toate cele 
care sunteți în ele. Atunci se vor bucura toți 
copacii dumbrăvii   
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13. de la fața Domnului. Căci El vine. Căci 
El vine să judece pământul. El va judeca lu- 
mea în dreptate și popoarele în adevărul Lui.  
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Psalmul 96  
 

 
 

1. Psalmul lui David, când pământul Lui 

a fost făcut. Domnul a împărățit. Să se bucure 
pământul! Să se veselească insulele cele mul- 
te!  

2. Nor și întuneric este împrejurul Lui, 
dreptate și judecată, dreptatea tronului Său.  

3. Foc va merge înaintea Lui și va arde 
împrejur pe vrăjmașii Săi.  

4. Strălucit-au fulgerele Sale lumea. A 
văzut și s-a clătinat pământul.  

5. Munții s-au topit ca ceara de la fața 
Domnului, de la fața Domnului a tot pămân- 
tul.  

6. Vestit-au cerurile dreptatea Lui și au 
văzut toate popoarele slava Lui.  

7. Să se rușineze cei care se închină celor 
cioplite, cei care se laudă în idolii lor! Închi- 
nați-vă Lui toți Îngerii Săi!  

8. A auzit și s-a veselit Sionul și s-au 
bucurat fiicele Iudeii pentru judecățile Tale, 
Doamne.  

9. Că Tu ești Domnul Cel Preaînalt peste 
tot pământul și foarte Te-ai preaînălțat peste 
toți dumnezeii.  

10. Cei care iubiți pe Domnul, urâți răul! 
Domnul păzește sufletele Cuvioșilor Săi. Din 
mâna celor păcătoși îi va izbăvi pe ei.  

11. Lumină a răsărit celui Drept și veselie 
celor drepți cu inima.  
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12. Veseliți-vă, Drepților, întru Domnul 
și mărturisiți-vă cu pomenire sfințeniei Lui!  
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Psalmul 97  
 
 

 

1. Psalmul lui David. Cântați Domnului 

cântare nouă, că lucruri minunate a făcut 
Domnul! L-a mântuit pe el dreapta Lui și bra- 
țul cel sfânt al Lui.  

2.  Domnul a arătat mântuirea Lui înain- 
tea neamurilor, El le-a descoperit dreptatea 
Lui.  

3. A pomenit mila Lui lui Iacov și adevă- 
rul Lui casei lui Israil și au văzut toate mar- 
ginile pământului mântuirea Dumnezeului 
nostru.  

4. Strigați lui Dumnezeu tot pământul! 
Cântați și bucurați-vă și cântați!  

5. Cântați Domnului întru liră, întru liră 
și întru sunet de psalm,    

6. întru trâmbițe bătute și cu glas de 
trâmbiță de corn! Strigați înaintea Împăra- 
tului și a Domnului nostru!  

7. Să se clatine marea și deplinătatea ei, 
lumea și cei care locuiesc în ea!  

8. Râurile vor bate din mâini și împreună 
cu munții se vor bucura. 

9. Că Domnul vine să judece pământul. 
El va judeca lumea întru dreptate și popoare- 
le întru dreptate.  
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Psalmul 98  
 

 
 

1. Psalmul lui David. Domnul a împă- 

rățit. Să se urgisească popoarele! Cel care 
șade pe Heruvimi. Să se cutremure pământul!  

2. Domnul este mare în Sion și înalt este 
peste toate popoarele.  

3. Mărturisească-se numele Tău cel ma- 
re, căci înfricoșător și sfânt este!  

4. Și cinstea împăratului iubește jude- 
cata. Tu ai pregătit îndreptările. Tu ai făcut 
judecata și dreptatea în Iacov.  

5. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru 
și vă închinați scăunelului picioarelor Lui, că 
sfânt este!    

6. Moisis și Aaron sunt între preoții Lui 
și Samuil între cei care cheamă numele Lui. 
Chemat-au pe Domnul și El i-a auzit pe ei.  

7. În stâlp de nor a vorbit cu ei. Căci ei 
păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care El 
le-a dat lor.  

8. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai 
auzit pe ei! Tu milostiv Te-ai făcut lor și răs- 
plătind peste toate obiceiurile lor.  

9. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru 
și vă închinați întru muntele cel sfânt al Lui, 
că sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru!    
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Psalmul 99  
 

 
 

1. Psalm întru mărturisire. Strigați Dom- 

nului tot pământul!  
2. Slujiți Domnului întru veselie! Intrați 

înaintea Lui în bucurie!  
3. Cunoașteți că El este Domnul! Că El 

este Dumnezeu. Că El ne-a făcut pe noi și nu 
noi. Că noi suntem poporul Lui și oile pășunii 
Lui.   

4. Intrați pe porțile Lui în mărturisire și 
întru curțile Lui în imnuri! Mărturisiți-vă Lui! 
Lăudați numele Lui!  

5. Că bun este Domnul. Întru veac este 
mila Lui și până în neam și în neam adevărul 
Lui.  
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Psalmul 100  
 

 

1. Psalmul lui David. Milă și judecată Îți 

voi cânta Ție, Doamne.  
2. Voi cânta și voi înțelege în cale fără 

prihană. Când vei veni către mine? Mergeam 
în nerăutatea inimii mele în mijlocul casei 
mele.  

3. Nu am pus înaintea ochilor mei lucru 
fărădelege și pe cei făcând călcări ale legii i-
am urât.  

4. Nu s-a lipit mie inima necinstită, iar 
abătându-se de la mine, pe cel rău nu îl cu- 
noșteam.  

5. Pe cel care clevetește în ascuns pe 
aproapele său, pe acela îl alungam, iar cu cel 
mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu 
acesta nu mâncam împreună.  

6. Ochii mei sunt peste cei credincioși ai 
pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. 
Mergând în cale fără prihană, acela îmi slu- 
jea.  

7. Nu locuia în mijlocul casei mele cel fă- 
când mândrie. Cel grăind nedreptăți, nu s-a 
îndreptat înaintea ochilor mei.  

8. Întru dimineți ucideam pe toți cei pă- 
cătoși ai pământului, ca să nimicesc din ceta- 
tea Domnului pe toți cei care lucrează fără- 
delegea.    
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Psalmul 101  
 
 

1. Rugăciunea celui sărac, când are să fie 

istovit și înaintea Domnului are să își verse 
rugăciunea lui.  

2. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și 
strigarea mea către Tine să vină!  

3. Să nu-Ți întorci fața Ta de la mine, ci 
în care zi am să mă necăjesc, pleacă urechea 
Ta către mine! În care zi am să Te chem, înda- 
tă auzi-mă!  

4. Că s-au sfârșit ca fumul zilele mele și 
oasele mele ca lemnul de foc s-au ars.  

5. A fost lovită ca iarba și s-a uscat inima 
mea, că am uitat să mănânc pâinea mea.  

6. De glasul suspinului meu s-a lipit osul 
meu cărnii mele.  

7. Asemănatu-m-am pelicanului celui 
singur, făcutu-m-am ca stârcul de noapte în 
locul casei.   

8. Privegheat-am și m-am făcut ca o vra- 
bie singură pe acoperiș.  

9. Toată ziua mă ocărau vrăjmașii mei și 
cei care mă laudă pe mine împotriva mea se 
jurau.  

10. Că cenușă ca pâine am mâncat și bău- 
tura mea cu plâns amestecam, 

11. de la fața urgiei Tale și a mâniei Tale. 
Că ridicându-mă, m-ai coborât.  

12. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu 
ca iarba m-am uscat.   

13. Iar Tu, Doamne, întru veac rămâi și 
pomenirea Ta întru neam și în neam.  
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14. Tu, ridicându-Te, vei milui Sionul, că 
vremea este să-l miluiești pe el, că vine vre- 
mea.  

15. Că au binevoit robii Tăi pentru pie- 
trele lui și de țărâna lui le va fi milă.  

16. Și se vor teme neamurile de numele 
Domnului și toți împărații pământului de 
slava Ta.  

17. Că va zidi Domnul Sionul și Se va ară- 
ta întru slava Lui.   

18. Privit-a la rugăciunea celor smeriți și 
nu a disprețuit rugăciunea lor.  

19. Să se scrie aceasta întru neamul 
viitor! Și poporul, cel care este zidit acum, va 
lăuda pe Domnul.  

20. Că a privit din înălțimea cea sfântă a 
Lui. Domnul din cer pe pământ a privit, 

21. ca să audă suspinul celor încătușați și 
să dezlege pe fiii celor omorâți 

22. și ca să vestească în Sion numele 
Domnului și lauda Lui în Ierusalim,  

23. când are să se adune popoarele îm- 
preună și împărații pentru a sluji Domnului. 

24. Răspuns-a Lui în calea tăriei Lui: 
„Puținătatea zilelor mele vestește-o mie!  

25. Să nu mă iei la mijlocul zilelor mele, 
căci în neam de neamuri sunt anii Tăi”.  

26. Dintru începuturi, Tu, Doamne, pă- 
mântul l-ai întemeiat și lucrurile mâinilor 
Tale sunt cerurile.   

27. Ele vor pieri, iar Tu vei rămâne. Și toți 
ca un veșmânt se vor învechi și ca o mantie se 
vor schimba ei și vor fi schimbați.  

28. Iar Tu același ești și anii Tăi nu se vor 
sfârși.  
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29. Fiii robilor Tăi se vor sălășlui și să- 
mânța lor întru veac se va îndrepta.  
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Psalmul 102  
 

 
 

1. Psalmul lui David. Binecuvintează, 

sufletul meu, pe Domnul și toate cele dinăun- 
tru meu numele cel sfânt al Lui!   

2. Binecuvintează, sufletul meu, pe 
Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui!  

3. Pe Cel milostiv cu toate fărădelegile 
tale, pe Cel care vindecă toate bolile tale,  

4. pe Cel care răscumpără din stricăciune 
viața ta, pe Cel care te încununează în milă și 
îndurări,  

5. Pe Cel care satură în cele bune pofta ta. 
Înnoi-se-va ca a vulturului tinerețea ta,  

6. Domnul făcând milostenii  și judecată 
tuturor acelora cărora li se face nedreptate.  

7. A făcut cunoscute căile Sale lui Moisis, 
fiilor lui Israil voile Sale.  

8. Îndurător și milostiv este Domnul, în- 
delung-răbdător și mult-milostiv.  

9. Nu întru sfârșit Se va urgisi și nici în- 
tru veac Se va mânia.  

10. Nu după păcatele noastre a făcut 
nouă și nici după fărădelegile noastre a răs- 
plătit nouă.  

11. Că după înălțimea cerului de la pă- 
mânt a întărit Domnul mila Lui în cei care se 
tem de El.  

12. După cât sunt de îndepărtate răsări- 
turile de apusuri, îndepărtat-a de la noi fără- 
delegile noastre.  

13. Precum miluiește tatăl pe fii, astfel a 
miluit Domnul pe cei care se tem de El.  
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14. Că El a cunoscut zidirea noastră. Adu-
Ți aminte că țărână suntem!  

15. Omul este ca iarba și zilele lui ca floa- 
rea câmpului și așa va înflori.  

16. Că duh a trecut prin el și nu va mai fi 
și nu se va mai cunoaște încă locul său. 

17. Iar mila Domnului este din veac și 
până în veac în cei care se tem de El și drepta- 
tea Lui în fiii fiilor  

18. celor care păzesc făgăduința Lui și și-
au amintit de poruncile Lui ca să le facă pe 
ele.  

19. Domnul în cer a pregătit tronul Său și 
Împărăția Lui peste toți stăpânește.  

20. Binecuvântați pe Domnul toți Îngerii 
Lui cei puternici în tărie, făcând cuvântul Lui, 
ca să auziți glasul cuvintelor Lui!  

21. Binecuvântați pe Domnul toate Pute- 
rile Lui, slujitorii Lui, făcând voia Lui!  

22. Binecuvântați pe Domnul toate lu- 
crurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui! Binecu- 
vintează, sufletul meu, pe Domnul!  
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Psalmul 103  
 

 
 

1. Psalmul lui David. Binecuvintează, 

sufletul meu, pe Domnul! Doamne, Dumne- 
zeul meu, măritu-Te-ai foarte! Întru mărtu- 
risire și bună-cuviință Te-ai îmbrăcat, 

2. îmbrăcând lumina ca pe un veșmânt și 
întinzând cerul ca pe o piele.  

3. Cel care acoperi în ape pe cele mai de 
sus ale Lui. Cel care pui norii suirea Lui. Cel 
care umbli peste aripile vânturilor.   

4. Cel care faci pe Îngerii Lui duhuri și pe 
slujitorii Lui foc arzând. 

5. Cel care a întemeiat pământul pe ne- 
clintirea lui și acesta nu va fi aplecat întru 
veacul veacului. 

6. Abisul este ca un veșmânt, ca mantia 
Lui. Pe munți vor sta ape.  

7. De certarea Ta vor fugi, de glasul tune- 
tului Tău se vor înfricoșa.  

8. Se suie munți și se coboară câmpii 
întru locul în care le-ai întemeiat pe ele.  

9. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece, 
nici nu se vor întoarce ca să acopere pămân- 
tul.   

10. Cel care trimiți izvoare în văi, prin 
mijlocul munților vor trece ape.  

11. Se vor adăpa toate fiarele câmpului, 
măgarii sălbatici vor primi apă întru setea 
lor.   

12. Pe acelea păsările cerului vor locui, 
din mijlocul stâncilor vor da glas.  
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13. Adăpând munții din cele mai de sus 
ale Lui, din rodul lucrurilor Tale va fi săturat 
pământul.  

14. Răsărind iarbă dobitoacelor și ver- 
deață întru slujirea oamenilor. Ca să scoată 
pâine din pământ  

15. și vinul veselește inima omului. Ca să 
înveselească fața cu ulei și pâinea întărește 
inima omului.  

16. Sătura-se-vor pomii câmpului, cedrii 
Libanosului, pe care i-a sădit.   

17. Acolo vrăbiile își vor face cuiburi, iar 
casa stârcului îi povățuiește pe ei.  

18. Munții cei înalți sunt ai cerbilor, stân- 
cile sunt scăpare iepurilor.  

19. Făcut-a luna întru vremuri, iar soare- 
le și-a cunoscut apusul lui.    

20. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte. 
În aceasta vor trece toate fiarele crângului.  

21. Puii leilor răcnind ca să apuce și să 
ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. 

22. Răsărit-a soarele și s-au adunat îm- 
preună și în stânele lor se vor culca.  

23. Ieși-va omul la lucrul său și la lucra- 
rea sa până seara. 

24. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doam- 
ne! Pe toate în înțelepciune le-ai făcut. Um- 
plutu-s-a pământul de zidirea Ta.  

25. Marea aceasta este mare și largă. 
Acolo sunt târâtoare, cărora nu este număr, 
vietăți mici cu mari.  

26. Acolo corăbiile umblă. Iar balaurul 
acesta, pe care l-ai zidit, își bate joc de al Lui. 

27. Toate către Tine așteaptă să le dai 
hrana lor la bună-vreme.  
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28. Dându-le Tu lor, vor aduna. Iar des- 
chizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de 
bunătate. 

29. Dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor 
tulbura. Lua-vei duhul lor și se vor sfârși și 
întru țărâna lor se vor întoarce.   

30. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și 
vei înnoi fața pământului.  

31. Fie slava Domnului întru veac! Veseli-
se-va Domnul în lucrurile Lui. 

32. Cel care privește pe pământ și îl face 
pe el a se cutremura. Cel care atinge munții și 
ei fumegă.  

33. Cânta-voi Domnului în viața mea, 
cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi.  

34. Îndulcească-se Lui vorbirea mea, iar 
eu mă voi veseli în Domnul. 

35. Sfârșească-se păcătoșii de pe pământ 
și cei fărădelege, încât ei să nu mai fie. Bine- 
cuvintează, sufletul meu, pe Domnul!   
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Psalmul 104  
 
 
 

1. Alliluia! Mărturisiți-vă Domnului și 

chemați numele Lui! Vestiți întru neamuri 
lucrurile Lui!  

2. Cântați-I Lui și cântați-I laudă Lui! 
Spuneți toate minunile Lui!  

3. Lăudați-vă întru numele cel sfânt al 
Lui! Să se veselească inima celor care Îl caută 
pe Domnul!  

4. Căutați pe Domnul și vă întăriți! Cău- 
tați fața Lui totdeauna!  

5. Aduceți-vă aminte de minunile Lui, pe 
care El le-a făcut, de minunile Lui și de jude- 
cățile gurii Lui, 

6. voi, sămânța lui Avraam, robii Lui, voi, 
fiii lui Iacov, aleșii Lui!  

7. Căci Acesta este Domnul Dumnezeul 
nostru și în tot pământul sunt judecățile Lui.  

8. Adusu-Și-a aminte întru veac de făgă- 
duința Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit 
într-o mie de neamuri, 

9. pe care l-a dat lui Avraam, și de jură- 
mântul Lui făcut lui Isaac.  

10. Și a pus-o pe ea lui Iacov întru po- 
runcă și lui Israil întru făgăduință veșnică, 

11. zicând: „Ție îți voi da pământul Ha- 
naan, partea de pământ a moștenirii voas- 
tre!”.  

12. Și le-a făgăduit aceasta atunci când nu 
moșteneau Hanaanul, fiind ei puțini la nu- 
măr și străini în acesta.  

194



13. Și ei au trecut din neam întru neam și 
din împărăție întru alt popor, 

14. și Domnul nu a lăsat om ca să le facă 
lor nedreptate și a mustrat împărați pentru 
ei, zicând: 

15. „Nu vă atingeți de unșii Mei și să nu 
faceți rău între Profeții Mei!”.  

16. Și El a chemat foamete pe pământ și 
toată întărirea pâinii a zdrobit-o. 

17. Trimis-a înaintea lor om, căci întru 
rob a fost vândut Iosif.  

18. Smerit-au în cătușe picioarele lui, 
căci prin fier a trecut sufletul lui,  

19. până să vină cuvântul Lui, cuvântul 
Domnului care l-a aprins pe el.   

20. Căci a trimis împăratul și l-a dezlegat 
pe el, l-a trimis pe stăpânitorul popoarelor și 
l-a iertat pe el.   

21. Și l-a pus pe el domn al casei lui și 
stăpânitor peste toată agoniseala lui,  

22. ca să-i învețe pe căpeteniile lui ca pe 
sine și pe bătrânii lui să-i înțelepțească.  

23. Și a intrat Israil întru Egiptos și Iacov 
a locuit ca străin în pământul lui Ham. 

24. Și Domnul l-a sporit pe poporul Lui 
foarte și l-a întărit pe el mai mult decât pe 
vrăjmașii lui.  

25. Iar ei au întors inima lor ca să urască 
pe poporul Lui, pentru a înșela între robii 
Lui.  

26. Domnul trimis-a pe Moisis, robul Lui, 
și pe Aaron, pe care l-a ales pe el  

27. și a pus în ei cuvintele semnelor Lui 
și minunile Lui în pământul lui Ham.  
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28. Domnul trimis-a întuneric și a întu- 
necat pământul, căci ei au amărât cuvintele 
Lui;   

29. a întors apele lor întru sânge și a 
omorât peștii lor; 

30. a scos pământul lor broaște în cămă- 
rile împăraților lor; 

31. zis-a și a venit muscă-câinească și 
mușițe în toate hotarele lor;   

32. pus-a în ploile lor grindină și foc 
arzând în pământul lor; 

33. și a lovit viile lor și smochinii lor și a 
zdrobit tot pomul hotarului lor;  

34. zis-a și a venit lăcustă și omidă cărora 
nu era număr 

35. și a mâncat toată iarba în pământul 
lor și a mâncat rodul pământului lor;  

36. și a lovit tot întâiul-născut în pămân- 
tul lor, pârga a toată osteneala lor;  

37. și i-a scos pe ei cu argint și cu aur și 
nu era nimeni bolind în semințiile lor.  

38. Veselitu-s-a Egiptosul la ieșirea lor, 
că a căzut frica lor peste ei.  

39. Iar Domnul a întins nor întru umbra 
lor și foc, ca să le lumineze lor noaptea;  

40. cerut-au și au venit cârstei și cu 
pâinea cerului i-a săturat pe ei;  

41. rupt-a stânca și au curs ape, care au 
mers ca râuri în pământuri fără de apă.  

42. Căci Domnul Și-a adus aminte de cu- 
vântul cel sfânt al Lui, cel către Avraam, robul 
Lui,  

43. și a scos pe poporul Lui în bucurie și 
pe cei aleși ai Lui în veselie, 

196



44. și le-a dat lor țările neamurilor și au 
moștenit ostenelile popoarelor,  

45. ca să păzească dreptățile Lui și legea 
Lui să o cerceteze.  
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Psalmul 105  
 

 

1. Alliluia! Mărturisiți-vă Domnului că 

este bun, că întru veac este mila Lui!  
2. Cine va spune puterile Domnului? Și 

cine va face auzite toate laudele Lui?  
3. Fericiți sunt cei care păzesc judecata și 

cei care fac dreptate în toată vremea.  
4. Pomenește-ne pe noi, Doamne, întru 

bună-voirea poporului Tău! Cercetează-ne pe 
noi întru mântuirea Ta!  

5. Ca să vedem întru bunătatea aleșilor 
Tăi, ca să ne veselim în veselia neamului Tău, 
pentru a ne lăuda cu moștenirea Ta.  

6. Păcătuit-am laolaltă cu părinții noștri, 
nelegiuit-am, făcut-am nedreptate.  

7. Părinții noștri, în Egiptos, nu au înțe- 
les minunile Tale și nu și-au adus aminte de 
mulțimea milei Tale și Te-au amărât suindu-
se ei în Marea Roșie. 

8. Dar i-a mântuit pe ei pentru numele 
Lui, ca să facă cunoscută puterea Lui.  

9. Și a certat Marea Roșie și a secat-o și i-
a povățuit pe ei în adâncimea mării ca în 
pustiu.  

10. Și i-a mântuit pe ei din mâna celor 
care îi urăsc pe ei și i-a răscumpărat pe ei din 
mâna vrăjmașului.  

11. Și i-a acoperit apa pe cei care îi asu- 
presc pe ei și nici unul din ei nu a mai rămas.  

12. Și au crezut în cuvintele Lui și au 
cântat lauda Lui.  

13. Dar s-au grăbit și au uitat lucrurile Lui 
și nu au îndurat sfatul Lui, 
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14. și au poftit poftă în pustiu și au ispitit 
pe Dumnezeu în loc fără de apă.  

15. Și El le-a dat lor după cererea lor și a 
trimis săturare întru sufletele lor.  

16. Dar ei l-au mâniat pe Moisis în tabără 
și pe Aaron, pe Sfântul Domnului.  

17. De aceea s-a deschis pământul și a în- 
ghițit pe Datan și a acoperit pe adunarea lui 
Aviron.  

18. Și s-a aprins foc în adunarea lor și 
văpaia i-a ars pe păcătoși.  

19. Dar au făcut vițel în Horib și s-au 
închinat celui cioplit.  

20. Și au schimbat slava lor întru asemă- 
nare de vițel, mâncând iarbă,  

21. și au uitat pe Dumnezeu, Care îi mân- 
tuiește pe ei, Care a făcut lucruri mari în 
Egiptos,  

22. lucruri minunate în pământul lui 
Ham și înfricoșătoare la Marea Roșie.  

23. Și Dumnezeu a zis să-i nimicească pe 
ei, și așa ar fi făcut, de nu ar fi stat Moisis, 
alesul Lui, întru pieire înaintea Lui, ca să 
întoarcă urgia Lui, ca să nu-i nimicească cu 
totul.   

24. Dar ei au disprețuit pământul dorit și 
nu au crezut cuvântului Său,   

25. ci au cârtit în corturile lor și nu au 
ascultat glasul Domnului.  

26. Și a ridicat mâna Lui asupra lor, ca să-
i doboare pe ei în pustie 

27. și să doboare sămânța lor între nea- 
muri și să-i risipească pe ei între țări.  

28. Dar au împlinit lui Beelfegor și au 
mâncat jertfele morților  
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29. și L-au întărâtat pe El cu obiceiurile 
lor și El a înmulțit în ei căderea.  

30. Și a stat Finees și L-a potolit și a în- 
cetat pieirea    

31. și i s-a socotit lui întru dreptate, întru 
neam și în neam, până în veac.  

32. Dar L-au mâniat pe El la apa certei și 
s-a amărât Moisis pentru ei, 

33. căci au amărât duhul lui și s-a deo- 
sebit întru buzele lui.  

34. Dar ei nu au nimicit neamurile, des- 
pre care le-a spus lor Domnul,  

35. ci s-au amestecat cu neamurile și au 
învățat lucrurile lor, 

36. și au slujit celor cioplite ale lor și 
aceasta li s-a făcut lor întru poticnire, 

37. și au jertfit pe fiii lor și pe fiicele lor 
demonilor. 

38. Și au vărsat sânge nevinovat, al fiilor 
lor și al fiicelor lor, pe care i-au jertfit celor 
cioplite ale lui Hanaan, și s-a spurcat pămân- 
tul în sângiuri. 

39. Și s-au spurcat în faptele lor și s-au 
desfrânat în obiceiurile lor.  

40. Și S-a urgisit cu mânie Domnul peste 
poporul Lui și a urât moștenirea Lui  

41. și i-a dat pe ei întru mâinile neamu- 
rilor și i-au stăpânit pe ei cei care îi urăsc pe 
ei.  

42. Și vrăjmașii lor i-au asuprit pe ei și ei 
s-au smerit sub mâinile lor.  

43. Căci Domnul de multe ori i-a izbăvit 
pe ei, dar ei L-au amărât pe El în sfatul lor și 
s-au smerit în fărădelegile lor.  
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44. Dar Domnul i-a văzut în necazul lor, 
când El a vrut să audă rugăciunea lor, 

45. și Și-a adus aminte de făgăduința Lui 
și S-a căit după mulțimea milei Lui,  

46. și i-a dat pe ei întru mile înaintea tu- 
turor celor care i-au robit pe ei. 

47. Mântuiește-ne pe noi, Doamne, 
Dumnezeul nostru, și ne adună pe noi dintre 
neamuri, ca să ne mărturisim numelui celui 
sfânt al Tău și pentru a ne lăuda în lauda Ta!  

48. Binecuvântat este Domnul, Dumne- 
zeul lui Israil, din veac și până în veac, și să 
zică tot poporul: Să se facă! Să se facă!   
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Psalmul 106  
 

 

1. Alliluia! Mărturisiți-vă Domnului că 

este bun, că întru veac este mila Lui!  
2. Să spună cei care au fost răscumpărați 

de Domnul, pe care i-a răscumpărat din mâna 
vrăjmașului!  

3. Că din țări i-a adunat pe ei, de la răsări- 
turi și de la apusuri, de la miazănoapte și de 
la mare.  

4. Înșelatu-s-au în pustie, în pământ fără 
de apă și calea cetății locașului lor nu au aflat.  

5. Flămânzind și însetând au fost, și 
sufletul lor în ei se sfârșea.  

6. Dar au strigat către Domnul în necazul 
lor și din nevoile lor i-a izbăvit pe ei  

7. și i-a povățuit pe ei întru cale dreaptă, 
ca să meargă întru cetatea locașului lor.  

8. Să se mărturisească Domnului milele 
Lui și minunile Lui fiilor oamenilor!  

9. Că El a săturat suflet deșert și suflet 
flămând a umplut de bunătăți.  

10. Iar ei erau șezând în întuneric și în 
umbra morții, legați în sărăcie și în fier.  

11. Că au amărât cuvintele lui Dumnezeu 
și sfatul Celui Preaînalt l-au întărâtat.  

12. Și El a smerit întru osteneli inimile 
lor; au slăbit și nu era cel care să-i ajute.  

13. Dar au strigat către Domnul în neca- 
zul lor și din nevoile lor i-a mântuit pe ei.  

14. Și i-a scos pe ei din întuneric și din 
umbra morții și legăturile lor le-a rupt.  

15. Să se mărturisească Domnului milele 
Lui și minunile Lui fiilor oamenilor!  
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16. Că El a zdrobit porți de aramă și 
zăvoare de fier a sfărâmat  

17. și i-a ajutat pe ei să iasă din calea fără- 
delegii lor, căci pentru fărădelegile lor i-a 
smerit.  

18. Toată mâncarea a urât-o sufletul lor 
și s-au apropiat până la porțile morții.  

19. Dar au strigat către Domnul în neca- 
zul lor și din nevoile lor i-a mântuit pe ei.  

20. Trimis-a cuvântul Lui și i-a vindecat 
pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor.  

21. Să se mărturisească Domnului milele 
Lui și minunile Lui fiilor oamenilor! 

22. Și să-I jertfească Lui jertfă de laudă și 
să vestească lucrurile Lui în bucurie!  

23. Cei care se coboară întru mare în 
corăbii, cei care își fac lucrarea lor în ape mul- 
te,  

24. aceia au văzut lucrurile Domnului și 
minunile Lui întru adânc.  

25. Zis-a și a stat suflarea de vifor și s-au 
înălțat valurile ei.  

26. Se suie până la ceruri și se coboară 
până la abisuri, iar sufletul lor în rele se to- 
pea.  

27. Tulburatu-s-au, clătinatu-s-au ca cel 
care este beat și toată înțelepciunea lor au 
dat-o pe gât. 

28. Dar au strigat către Domnul în ne- 
cazul lor și din nevoile lor i-a scos pe ei. 

29. Și El a poruncit viforului și a stat întru 
adiere și au tăcut valurile ei.  

30. Și s-au veselit că s-au liniștit și Dom- 
nul i-a povățuit pe ei la limanul voii lor.  
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31. Să se mărturisească Domnului milele 
Lui și minunile Lui fiilor oamenilor!  

32. Să-L înalțe pe El în adunarea poporu- 
lui și în scaunul bătrânilor să-L laude pe El!  

33. Căci El a pus râuri întru pustie și ieși- 
rile apelor întru sete  

34. și pământul roditor întru sărătură, de 
răutatea celor care locuiesc în el.  

35. A pus pustia întru lacuri de ape și pă- 
mântul fără de apă întru ieșirile apelor.  

36. Și au locuit acolo flămânzind și au 
stat întru cetatea locașului lor.  

37. Și au semănat ogoare și au sădit vii și 
au făcut rod de seceriș.  

38. Și El i-a binecuvântat pe ei și s-au 
înmulțit foarte și numărul dobitoacele lor nu 
l-a micșorat.   

39. Dar iarăși au fost împuținați și au fost 
loviți de necazul relelor și al durerii.  

40. Vărsat-a Domnul dispreț asupra stă- 
pânitorilor și i-a înșelat pe ei în loc neum- 
blat și unde nu este cale.    

41. Dar El a ajutat săracului și l-a scos din 
sărăcie și l-a pus ca pe oile neamurilor Lui. 

42. Vedea-vor Drepții și se vor veseli și 
toată fărădelegea își va astupa gura ei. 

43. Cine este înțelept va păzi acestea și va 
înțelege milele Domnului.   
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Psalmul 107  
 

 

1. Cântare a psalmului lui David.  

2. Gata este inima mea, Dumnezeule, 
gata este inima mea! Cânta-voi și voi lăuda în 
slava mea.  

3. Trezește-te, psaltirionule și liră! Deș- 
tepta-mă-voi dimineața.  

4. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, între 
popoare, cânta-voi Ție între neamuri!  

5. Că mare este și mai presus de ceruri 
mila Ta și până la nori este adevărul Tău.  

6. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și 
peste tot pământul înalță slava Ta,  

7. ca să se izbăvească cei iubiți ai Tăi! 
Mântuiește-mă cu dreapta Ta și mă auzi!  

8. Dumnezeu a vorbit în Cel Sfânt al Lui: 
„Înălța-Mă-voi și voi împărți Sihemurile și 
Valea Corturilor o voi măsura.  

9. Al Meu este Galaadul și al Meu este 
Manassi și Efrem este sprijinitorul capului 
Meu și Iudas este împăratul Meu  

10. și Moabul este scăldătoarea nădejdii 
Mele. Peste Idumea voi întinde sandaua Mea. 
Căci Mie cei străini Mi s-au supus”.  

11. Cine mă va duce întru cetatea în- 
tărită? Cine mă va duce până la Idumea?  

12. Nu Tu, Dumnezeule, Cel care ne-ai le- 
pădat pe noi? Și nu vei ieși, Dumnezeule, în 
puterile noastre?  

13. Dă-ne nouă ajutor, ca să ieșim din 
necaz, că deșartă este mântuirea omului!   

14. În Dumnezeu vom face putere și El îi 
va disprețui pe vrăjmașii noștri.  
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Psalmul 108  
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David. Dum- 

nezeule, lauda mea să nu o treci sub tăcere!  
2. Că gura păcătosului și gura înșelă- 

torului asupra mea s-au deschis, grăit-au îm- 
potriva mea cu limbă înșelătoare 

3. și cu cuvintele urilor lor m-au încon- 
jurat și s-au luptat cu mine în zadar.  

4. În loc să mă iubească, mă cleveteau, 
iar eu mă rugam.  

5. Și au pus asupra mea rele în loc de 
bune și ură în loc de iubirea mea. 

6. De aceea și Tu pune peste el pe cel pă- 
cătos și diavolul să stea din cele de-a dreapta 
lui!  

7. Când el va fi judecat, să iasă osândit și 
rugăciunea lui să se prefacă întru păcat!   

8. Să fie zilele lui puține și slujba lui să o 
ia altul!  

9. Să ajungă fiii lui orfani și femeia lui 
văduvă! 

10. Clătinându-se să se ridice fiii lui și să 
ceară! Să fie scoși din locurile caselor lor!  

11. Să caute cămătarul toate câte sunt ale 
lui! Să jefuiască străinii ostenelile lui!  

12. Să nu-i fie lui să aibă sprijinitor, nici 
să fie cineva milostiv orfanilor lui!   

13. Să fie fiii lui întru pieire și într-un 
neam să se șteargă numele lui!  

14. Să se pomenească fărădelegea părin- 
ților lui înaintea Domnului și păcatul maicii 
lui să nu se șteargă!  

206



15. Să fie înaintea Domnului totdeauna și 
să piară cu totul de pe pământ pomenirea lor!  

16. Pentru că nu și-a adus aminte să facă 
milă și l-a vânat pe omul sărman și pe sărac și 
pe cel străpuns cu inima, pentru ca să-i omoa- 
re.  

17. Și a iubit blestemul și el va veni asu- 
pra lui și nu a voit binecuvântarea și ea se va 
îndepărta de el.  

18. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu 
un veșmânt și el a intrat ca apa întru cele mai 
adânci ale lui și ca uleiul în oasele lui.  

19. Să-i fie lui blestemul ca un veșmânt 
cu care se îmbracă și ca brâul cu care totdea- 
una se încinge! 

20. Căci acesta este lucrul de la Domnul 
al celor care mă clevetesc pe mine și al celor 
care vorbesc rele împotriva sufletului meu.  

21. Și Tu, Doamne, Doamne, fă cu mine 
milă, pentru numele Tău, că bună este mila 
Ta!  

22. Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt 
eu și inima mea s-a tulburat înăuntrul meu!  

23. Ca umbra, când se înclină ea, m-am 
îndepărtat și mă scutur ca lăcustele.  

24. Genunchii mei au slăbit de post și 
trupul meu se schimbă din cauza lipsei uleiu- 
lui. 

25. Și eu m-am făcut ocară lor, căci m-au 
văzut și au clătinat capetele lor.  

26. Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu! 
Mântuiește-mă după mila Ta!  

27. Și să cunoască ei că este mâna Ta 
aceasta și Tu, Doamne, ai făcut aceasta!  
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28. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. 
Cei care se ridică împotriva mea să se ruși- 
neze! Iar robul Tău se va veseli.  

29. Să se îmbrace cu rușinea cei care mă 
clevetesc pe mine și să se înveșmânteze ca și 
cu o mantie dublă cu rușinea lor!  

30. Mărturisi-mă-voi Domnului foarte cu 
gura mea și în mijlocul multora Îl voi lăuda 
pe El.  

31. Că a stat în cele de-a dreapta săra- 
cului, ca să mă mântuiască de cei care vânea- 
ză sufletul meu.   
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Psalmul 109  
 

  
 

1. Psalmul lui David. Zis-a Domnul Dom- 

nului meu: „Șezi în cele de-a dreapta Mea, 
până am să pun pe vrăjmașii Tăi scăunel pi- 
cioarelor Tale!”.  

2. Toiagul puterii Tale Ți-l va trimite 
Domnul din Sion și Îți va zice: „Stăpânește în 
mijlocul vrăjmașilor Tăi!  

3. Cu tine este începutul, în ziua puterii 
Tale, în strălucirile Sfinților. Din pântece, 
mai înainte de luceafăr, Te-am născut”.  

4. Juratu-S-a Domnul și nu Se va căi: „Tu 
ești preot întru veac după rânduiala lui 
Melhisedec”.  

5. Domnul este în cele de-a dreapta Ta; 
zdrobit-a împărați în ziua urgiei Lui.  

6. Domnul va judeca între neamuri, va 
umple pământul de trupuri și va zdrobi cape- 
tele multora pe pământ.  

7. Din pârâu, pe cale, va bea; pentru 
aceea va înălța capul.   
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Psalmul 110  
 

 
 

1. Alliluia! Mărturisi-mă-voi Ție, Doam- 

ne, cu toată inima mea, în sfatul Drepților și 
al adunării!  

2. Mari sunt lucrurile Domnului, căutate 
întru toate voile Lui.  

3. Mărturisirea și marea-cuviință sunt 
lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne întru vea- 
cul veacului.  

4. Pomenire a făcut de minunile Lui, căci 
milostiv și îndurător este Domnul.  

5. Hrană a dat celor care se tem de El și 
pomeni-va întru veac făgăduința Lui.  

6. Tăria lucrurilor Lui a vestit-o poporu- 
lui Său, ca să dea lor moștenirea neamurilor.  

7. Lucrurile mâinilor Lui sunt adevăr și 
judecată, credincioase sunt toate poruncile 
Lui,  

8. întărite întru veacul veacului, făcute 
în adevăr și dreptate.  

9. Răscumpărare a trimis poporului Lui, 
poruncit-a întru veac făgăduința Lui, că sfânt 
și înfricoșător este numele Lui.  

10. Căci începutul înțelepciunii este frica 
Domnului și înțelegere bună este la toți cei 
care o fac pe ea. Iar lauda Lui rămâne întru 
veacul veacului.  
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 Psalmul 111 
 

 
 

1. Alliluia! Fericit este omul care se teme 

de Domnul, căci întru poruncile Lui va voi 
foarte.   

2. Puternică va fi sămânța lui pe pământ, 
căci neamul Drepților se va binecuvânta.   

3. Slavă și bogăție va fi în casa lui și drep- 
tatea lui rămâne întru veacul veacului.  

4. Lumină a răsărit Drepților întru întu- 
neric, Cel milostiv și îndurător și drept.  

5. Bun este omul care se îndură și dă. Și 
el își va iconomisi cuvintele lui întru judeca- 
tă, 

6. că întru veac nu se va clătina. Întru 
pomenire veșnică va fi Dreptul, 

7. de auzul rău nu se va teme. Căci gata 
este inima lui a nădăjdui în Domnul, 

8. întăritu-s-a inima lui, nu are să se 
teamă, până ce are să privească peste vrăjma- 
șii lui.  

9. Risipit-a, dat-a sărmanilor, dreptatea 
lui rămâne întru veacul veacului, iar cornul 
lui se va înălța întru slavă.  

10. Păcătosul va vedea și se va urgisi, va 
scrâșni din dinții lui și se va topi. Căci pofta 
păcătoșilor va pieri.  
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Psalmul 112  
 

 

1. Alliluia! Lăudați, copiilor, pe Domnul! 

Lăudați numele Domnului!  
2. Fie numele Domnului binecuvântat de 

acum și până în veac.  
3. De la răsăriturile soarelui și până la 

apusuri, lăudați numele Domnului!  
4. Domnul este înalt peste toate neamu- 

rile și peste ceruri este slava Lui.  
5. Cine este ca Domnul Dumnezeul nos- 

tru, Cel care locuiește întru cele înalte  
6. și spre cele smerite privește, în cer și 

pe pământ?  
7. Cel care ridică de la pământ pe cel să- 

rac și din gunoi ridică pe sărman, 
8. ca să-l așeze pe el cu stăpânitorii, cu 

stăpânitorii poporului Său.  
9. Cel care face pe cea stearpă să lo- 

cuiască în casă, făcând-o mamă care se ve- 
selește de fii.  
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Psalmul 113  
 
 

 

1. Alliluia! La ieșirea lui Israil din Egip- 

tos, a casei lui Iacov dintr-un popor barbar, 
2. s-a făcut Iudea sfințirea Lui și Israil 

stăpânirea Lui.  
3. Marea a văzut și a fugit, Iordanisul s-a 

întors înapoi.  
4. Munții au săltat ca berbecii și dealu- 

rile ca mieii oilor.  
5. Ce îți este ție, mare, că ai fugit și ție, 

Iordanisule, că te-ai întors înapoi?  
6. Ce vă este vouă, munților, că ați săltat 

ca berbecii și, vouă, dealurilor, ca mieii oilor?  
7. De la fața Domnului s-a cutremurat 

pământul, de la fața Dumnezeului lui Iacov.  
8. Cel care a întors stânca întru lacuri de 

ape și pe cea tăiată ascuțit întru izvoare de 
ape.    

9. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci nume- 
lui Tău dă-i slavă, pentru mila Ta și adevărul 
Tău!  

10. Ca nu cumva să zică neamurile: 
„Unde este Dumnezeul lor?”.    

11. Dar Dumnezeul nostru este în cer, și 
sus, în ceruri, și pe pământ, toate câte a voit a 
făcut.   

12. Idolii neamurilor sunt argint și aur, 
lucruri făcute de mâini ale oamenilor. 

13. Gură au și nu vor vorbi, ochi au și nu 
vor vedea, 

14. urechi au și nu vor auzi, nări au și nu 
vor mirosi, 
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15. mâini au și nu vor pipăi, picioare au și 
nu vor umbla și nu vor chema cu gâtul lor.  

16. Asemenea lor să fie cei care îi fac pe ei 
și toți cei care s-au încrezut în ei.  

17. Casa lui Israil a nădăjduit în Domnul, 
că ajutorul lor și apărătorul lor este.  

18. Casa lui Aaron a nădăjduit în Dom- 
nul, că ajutorul lor și apărătorul lor este.  

19. Cei care se tem de Domnul au nă- 
dăjduit în Domnul, că ajutorul lor și apă- 
rătorul lor este.  

20. Domnul Și-a adus aminte de noi și 
ne-a binecuvântat pe noi. A binecuvântat ca- 
sa lui Israil, a binecuvântat casa lui Aaron,  

21. a binecuvântat pe cei care se tem de 
Domnul, pe cei mici cu cei mari.  

22. Să adauge Domnul peste voi, peste 
voi și peste fiii voștri.  

23. Binecuvântații Domnului sunteți voi, 
ai Celui care a făcut cerul și pământul.  

24. Cerul cerului este al Domnului, iar 
pământul l-a dat fiilor oamenilor.  

25. Nu morții Te vor lăuda pe Tine, 
Doamne, nici toți cei care coboară întru Iad! 

26. Ci noi, cei care suntem vii, Îl vom 
binecuvânta pe Domnul de acum și până în 
veac.   
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Psalmul 114  
 

 

1. Alliluia! Iubit-am, pentru că va auzi 

Domnul glasul rugăciunii mele.  
2. Că a plecat mie urechea Lui și în zilele 

vieții mele Îl voi chema.  
3. Cuprinsu-m-au chinurile morții, pri- 

mejdiile Iadului aflatu-m-au. Necaz și durere 
am aflat  

4. și numele Domnului am chemat: O, 
Doamne, izbăvește sufletul meu!  

5. Milostiv este Domnul și drept și Dum- 
nezeul nostru miluiește,   

6. Domnul păzind pruncii. Iar eu m-am 
smerit și m-a mântuit.  

7. Întoarce-te, sufletul meu, întru odih- 
na ta, că Domnul ți-a făcut ție bine! 

8. Că a scos sufletul meu din moarte, 
ochii mei din lacrimi și picioarele mele din 
alunecare. 

9. Bine am să plac înaintea Domnului în 
țara celor vii.  
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Psalmul 115  
 

 

1. Alliluia! Crezut-am, pentru aceea am 

vorbit, iar eu m-am smerit foarte.  
2. Eu am zis în extazul meu: „Tot omul 

este mincinos”. 
3. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate 

câte mi-a răsplătit mie?  
4. Potirul mântuirii voi lua și numele 

Domnului voi chema.  
5.  
6. Cinstită înaintea Domnului este 

moartea Cuvioșilor Lui.   
7. O, Doamne, eu sunt robul Tău! Eu sunt 

robul Tău și fiul slujitoarei Tale. Tu ai rupt 
legăturile mele.  

8. De aceea, Ție Îți voi jertfi jertfă de 
laudă.    

9. Făgăduințele mele le voi întoarce 
Domnului, înaintea a tot poporul Lui,  

10. în curțile casei Domnului, în mijlocul 
tău, Ierusalime.  
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Psalmul 116  
 

 
 

1. Alliluia! Lăudați pe Domnul toate nea- 

murile! Lăudați-L pe El toate popoarele!  
2. Că s-a întărit mila Lui peste noi și ade- 

vărul Domnului rămâne întru veac.  
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Psalmul 117  
 

 

1. Alliluia! Mărturisiți-vă Domnului că 

este bun, că întru veac este mila Lui!  
2. Așadar, să zică casa lui Israil că este 

bun, că întru veac este mila Lui! 
3. Așadar, să zică casa lui Aaron că este 

bun, că întru veac este mila Lui!  
4. Așadar, să zică toți cei care se tem de 

Domnul că este bun, că întru veac este mila 
Lui!  

5. În necaz L-am chemat pe Domnul și m-
a auzit pe mine întru lărgime.  

6. Căci Domnul îmi este mie ajutător și 
nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul.  

7. Domnul îmi este mie ajutător și eu voi 
privi pe vrăjmașii mei.  

8. Mai bine este a te încrede în Domnul 
decât a te încrede în om, 

9. mai bine este a nădăjdui în Domnul 
decât a nădăjdui în stăpânitori.  

10. Toate neamurile m-au înconjurat și 
întru numele Domnului m-am răzbunat pe 
ei.  

11. Înconjurând m-au înconjurat și întru 
numele Domnului m-am răzbunat pe ei.  

12. Înconjuratu-m-au ca albinele fagu- 
rele de miere și s-au aprins ca focul în spini și 
întru numele Domnului m-am răzbunat pe 
ei.  

13. Împingându-mă, m-am răsturnat să 
cad, dar Domnul a venit în ajutorul meu.  

14. Tăria mea și lauda mea este Domnul 
și El mi-a fost mie întru mântuire.  
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15. Căci glas de bucurie și de mântuire 
este în corturile Drepților. Pentru că dreapta 
Domnului a făcut putere,  

16. dreapta Domnului m-a înălțat, dreap- 
ta Domnului a făcut putere.  

17. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti 
lucrurile Domnului.  

18. Certând m-a certat Domnul, dar mor- 
ții nu m-a dat.  

19. Deschideți-mi mie porțile dreptății, 
ca intrând întru ele, mă voi mărturisi Dom- 
nului!  

20. Aceasta este poarta Domnului și 
Drepții vor intra întru ea.  

21. Mărturisi-mă-voi Ție, că m-ai auzit și 
mi-ai fost mie întru mântuire.  

22. Iar piatra pe care au lepădat-o cei care 
zidesc, aceasta s-a făcut întru capul unghiu- 
lui.  

23. Și de la Domnul s-a făcut aceasta și 
este minunată întru ochii noștri.  

24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o 
Domnul, ca să ne bucurăm și să ne veselim 
întru ea.  

25. O, Doamne, mântuiește acum! O, 
Doamne, sporește acum!  

26. Binecuvântat este cel care vine în 
numele Domnului. Binecuvântatu-v-am pe 
voi din casa Domnului.  

27. Dumnezeu este Domnul și S-a arătat 
nouă. Țineți împreună sărbătoare întru um- 
brare, până la coarnele jertfelnicului!  

28. Dumnezeul meu ești Tu și mă voi 
mărturisi Ție. Dumnezeul meu ești Tu și Te 
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voi înălța. Mărturisi-mă-voi Ție, că m-ai auzit 
și mi-ai fost mie întru mântuire.  

29. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, 
că întru veac este mila Lui!  
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Psalmul 118  
 

 
1. Alliluia! Fericiți sunt cei fără de priha- 

nă în cale, care umblă în legea Domnului.  
2. Fericiți sunt cei care caută să afle 

mărturiile Lui, cu toată inima căutându-L pe 
El.  

3. Căci nu au mers în căile Lui cei care fac 
fărădelegea.  

4. Iar Tu ai poruncit ca poruncile Tale să 
fie păzite foarte.  

5. O, de s-ar îndrepta căile mele, ca să 
păzesc dreptățile Tale!  

6. Atunci, eu nu am să mă rușinez, când 
voi vedea peste toate poruncile Tale.  

7. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne, în 
dreptatea inimii, ca să mă învăț judecățile 
dreptății Tale.  

8. Dreptățile Tale le voi păzi, să nu mă 
părăsești până foarte.  

9. În ce își va îndrepta cel mai tânăr calea 
lui? În păzirea cuvintelor Tale.  

10. Cu toată inima mea Te-am căutat pe 
Tine, să nu mă lepezi de la poruncile Tale.  

11. În inima mea am ascuns cuvintele 
Tale, pentru ca să nu păcătuiesc Ție.  

12. Binecuvântat ești, Doamne, învață-
mă dreptățile Tale!  

13. Cu buzele mele am vestit toate jude- 
cățile gurii Tale.  

14. În calea mărturiilor Tale m-am desfă- 
tat ca în toată bogăția.  

15. În poruncile Tale voi cugeta și voi 
vedea căile Tale.  
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16. În dreptățile Tale voi cugeta și nu voi 
uita cuvintele Tale.  

17. Răsplătește robului Tău! Și voi trăi și 
voi păzi cuvintele Tale.  

18. Descoperă-Te ochilor mei și voi vedea 
minunile Tale din legea Ta!  

19. Pribeag sunt eu pe pământ. Să nu 
ascunzi de la mine poruncile Tale.  

20. Dorit-a sufletul meu ca să dorească 
judecățile Tale în toată vremea.  

21. Certat-ai pe cei mândri. Și blestemați 
sunt cei care se abat de la poruncile Tale.  

22. Ia de la mine ocara și disprețul, că 
mărturiile Tale am cercetat!  

23. Căci și stăpânitorii au șezut și împo- 
triva mea vorbeau de rău, dar robul Tău cuge- 
ta în dreptățile Tale.  

24. Căci și mărturiile Tale sunt învăță- 
tura mea, iar sfaturile mele sunt dreptățile 
Tale.  

25. Lipitu-s-a de pământ sufletul meu. 
Trăiește-mă după cuvântul Tău!  

26. Căile mele le-am vestit și m-ai auzit. 
Învață-mă dreptățile Tale!  

27. Fă-mă să înțeleg calea dreptăților 
Tale și voi cugeta la minunile Tale!  

28. Căzut-a sufletul meu de tristețe. Întă- 
rește-mă în cuvintele Tale!  

29. Îndepărtează de la mine calea ne- 
dreptății și cu legea Ta miluiește-mă!  

30. Căci calea adevărului am ales și jude- 
cățile Tale nu le-am uitat.  

31. Lipitu-m-am de mărturiile Tale. 
Doamne, să nu mă rușinezi!  
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32. Calea poruncilor Tale am alergat, 
când ai lărgit inima mea.  

33. Pune lege mie, Doamne, calea drep- 
tăților Tale și o voi cerceta pe ea totdeauna!  

34. Înțelepțește-mă și voi căuta legea Ta 
și o voi păzi pe ea cu toată inima mea!  

35. Povățuiește-mă pe calea poruncilor 
Tale, că aceasta am voit! 

36. Pleacă inima mea întru mărturiile 
Tale și nu întru lăcomie!  

37. Întoarce ochii mei ca să nu vadă 
deșertăciunea! În calea Ta, trăiește-mă!   

38. Pune robului Tău cuvântul Tău întru 
frica Ta!  

39. Ia dimprejurul meu ocara mea, pe 
care am bănuit-o, căci judecățile Tale sunt 
bune!  

40. Iată, am dorit poruncile Tale! În 
dreptatea Ta, trăiește-mă!  

41. Și să vină peste mine mila Ta, 
Doamne, mântuirea Ta, după cuvântul Tău!  

42. Și voi răspunde cuvânt celor care mă 
ocărăsc, că am nădăjduit în cuvintele Tale.  

43. Și să nu iei din gura mea cuvântul 
adevărului până foarte, că în judecățile Tale 
am nădăjduit.  

44. Și voi păzi legea Ta pururea, întru 
veac și întru veacul veacului.  

45. Și mergeam întru lărgime, că porun- 
cile Tale am cercetat.  

46. Și vorbeam întru mărturiile Tale 
înaintea împăraților și nu mă rușinam.  

47. Și cugetam întru poruncile Tale, pe 
care le-am iubit foarte.  
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48. Și am ridicat mâinile mele către po- 
runcile Tale, pe care le-am iubit, și cugetam 
întru dreptățile Tale.  

49. Adu-Ți aminte de cuvântul Tău spus 
robului Tău, întru care m-ai nădăjduit!  

50. Aceasta m-a mângâiat în smerenia 
mea, căci cuvântul Tău m-a trăit. 

51. Cei mândri nelegiuiră până foarte, 
dar de la legea Ta nu m-am abătut.   

52. Adusu-mi-am aminte de judecățile 
Tale cele din veac, Doamne, și m-am mân- 
gâiat.  

53. Mâhnire m-a cuprins de la cei păcă- 
toși, care părăsesc legea Ta.  

54. Cântate îmi erau mie dreptățile Tale 
în locul pribegiei mele.  

55. Adusu-mi-am aminte în noapte de 
numele Tău, Doamne, și am păzit legea Ta.  

56. Aceasta mi s-a făcut mie, căci dreptă- 
țile Tale le-am cercetat.  

57. Partea mea ești, Doamne! Zis-am să 
păzesc legea Ta.  

58. Rugatu-m-am feței Tale cu toată ini- 
ma mea. Miluiește-mă după spusa Ta!  

59. Gândit-am căile Tale și mi-am întors 
picioarele mele întru mărturiile Tale.  

60. Pregătitu-m-am și nu m-am tulburat 
ca să păzesc poruncile Tale.  

61. Funiile păcătoșilor s-au înfășurat îm- 
prejurul meu, dar legea Ta nu am uitat.  

62. La miezul nopții m-am sculat pentru 
a mă mărturisi Ție, pentru judecățile dreptă- 
ții Tale.  

224



63. Părtaș sunt eu cu toți cei care se tem 
de Tine și cu toți cei care păzesc poruncile 
Tale.  

64. De mila Ta, Doamne, este plin pă- 
mântul. Dreptățile Tale învață-mă!   

65. Bunătate ai făcut cu robul Tău, 
Doamne, după cuvântul Tău.  

66. Bunătatea și învățătura și cunoaș- 
terea învață-mă, că în poruncile Tale am 
crezut! 

67. Înainte ca să mă smeresc, eu am gre- 
șit, pentru aceasta spusa Ta am păzit.  

68. Bun ești Tu, Doamne, și întru bună- 
tatea Ta, învață-mă dreptățile Tale!  

69. Înmulțitu-s-a peste mine nedrep- 
tatea celor mândri, dar eu cu toată inima mea 
voi cerceta poruncile Tale.  

70. Închegatu-s-a ca laptele inima lor, 
dar eu la legea Ta am cugetat. 

71. Bine îmi este mie că m-ai smerit, ca să 
învăț dreptățile Tale.  

72. Bună îmi este mie legea gurii Tale, 
mai mult decât mii de comori de aur și de 
argint.  

73. Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit, 
înțelepțește-mă și voi învăța poruncile Tale!  

74. Cei care se tem de Tine mă vor vedea 
și se vor veseli, că întru cuvintele Tale am nă- 
dăjduit.  

75. Cunoscut-am, Doamne, că drepte 
sunt judecățile Tale și întru adevăr m-ai sme- 
rit.  

76. Așadar, facă-se mila Ta ca să mă mân- 
gâie, după spusa Ta făgăduită robului Tău!  
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77. Să vină mie îndurările Tale și voi trăi, 
că legea Ta cugetarea mea este! 

78. Să se rușineze cei mândri, că pe 
nedrept au nelegiuit întru mine! Iar eu voi 
cugeta întru poruncile Tale.  

79. Să se întoarcă mie cei care se tem de 
Tine și cei care cunosc mărturiile Tale!  

80. Să fie inima mea fără prihană în drep- 
tățile Tale, ca să nu mă rușinez!  

81. Se sfârșește întru mântuirea Ta sufle- 
tul meu și întru cuvântul Tău am nădăjduit.  

82. Sfârșitu-s-au ochii mei întru spusa 
Ta, zicând: Când mă vei mângâia?  

83. Că m-am făcut ca un burduf întru 
brumă, dar dreptățile Tale nu le-am uitat.  

84. Cât de multe sunt zilele robului Tău? 
Când îmi vei face mie judecata celor care mă 
vânează?  

85. Povestit-au mie cei fărădelege vorbă- 
rii, dar ele nu sunt ca legea Ta, Doamne.  

86. Toate poruncile Tale sunt adevăr, pe 
nedrept m-au vânat pe mine, ajută-mi mie!  

87. Pentru puțin m-au sfârșit pe pământ, 
dar eu nu am părăsit poruncile Tale.  

88. După mila Ta, trăiește-mă și voi păzi 
mărturiile gurii Tale!  

89. Întru veac, Doamne, cuvântul Tău ră- 
mâne în cer, 

90. întru neam și în neam adevărul Tău. 
Întemeiat-ai pământul și rămâne.  

91. Cu rânduiala Ta rămâne ziua, că toate   
sunt roabe Ție.  

92. Căci dacă nu ar fi fost legea Ta cuge- 
tarea mea, atunci aș fi pierit în smerenia mea.  
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93. Întru veac nu am să uit dreptățile 
Tale, că în ele m-ai trăit, Doamne.  

94. Al Tău sunt eu, mântuiește-mă, că 
dreptățile Tale am cercetat! 

95. Pe mine m-au îndurat păcătoșii ca să 
mă piardă, că mărturiile Tale le-am înțeles.  

96. La toată desăvârșirea am văzut sfâr- 
șit, dar lată foarte este porunca Ta.  

97. Că am iubit legea Ta, Doamne, toată 
ziua cugetarea mea este.  

98. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai 
înțelepțit cu porunca Ta, că întru veac a mea 
este.  

99. Mai mult decât toți cei care mă învață 
pe mine am înțeles, că mărturiile Tale cuge- 
tarea mea sunt.  

100. Mai mult decât cei mai bătrâni am 
înțeles, că poruncile Tale le-am cercetat. 

101. De la toată calea cea rea mi-am oprit 
picioarele mele, pentru ca să păzesc cuvintele 
Tale.  

102. De la judecățile Tale nu m-am abă- 
tut, că Tu ai pus lege mie.  

103. Cât de dulci sunt gâtului meu spu- 
sele Tale, mai mult decât mierea și decât fa- 
gurele de miere în gura mea!  

104. Din poruncile Tale am înțeles, pen- 
tru aceea am urât toată calea nedreptății, că 
Tu ai pus lege mie.  

105. Luminător al picioarelor mele este 
cuvântul Tău și lumină a cărărilor mele.  

106. Juratu-m-am și am pus ca să păzesc 
judecățile dreptății Tale.  

107. Smeritu-m-am până foarte. Doam- 
ne, trăiește-mă după cuvântul Tău!  
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108. Așadar, cele de bunăvoie ale gurii 
mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile 
Tale învață-mă!  

109. Căci sufletul meu în mâinile Tale 
este pururea și legea Ta nu am uitat.  

110. Pusu-mi-au păcătoșii cursă mie, dar 
de la poruncile Tale nu m-am rătăcit.  

111. Moștenit-am mărturiile Tale întru 
veac, căci sunt bucurie a inimii mele.   

112. Și am plecat inima mea ca să fac 
dreptățile Tale, întru veac pentru răsplată,  

113. căci pe cei fără de lege i-am urât și 
legea Ta am iubit-o.  

114. Ajutorul meu și sprijinitorul meu 
ești Tu și întru cuvântul Tău am nădăjduit.  

115. Abateți-vă de la mine cei care faceți 
răul și voi cerceta poruncile Dumnezeului 
meu!  

116. Ajută-mă după spusa Ta și voi trăi și 
nu am să mă rușinez de la așteptarea mea!  

117. Ajută-mi mie și mă voi mântui și voi 
cugeta în dreptățile Tale pururea!  

118. Disprețuit-ai pe toți cei care s-au în- 
depărtat de la dreptățile Tale, că nedrept este 
gândul lor.  

119. Călcători de lege i-am socotit pe toți 
păcătoșii pământului, pentru aceea am iubit 
mărturiile Tale totdeauna.  

120. Țintuiește de frica Ta cărnurile me- 
le, căci de judecățile Tale m-am temut!  

121. Făcut-am judecată și dreptate, să nu 
mă dai celor care îmi fac rău mie.  

122. Așteaptă pe robul Tău întru bine și 
să nu mă înșele cei mândri!  
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123. Ochii mei s-au sfârșit întru mân- 
tuirea Ta și întru spusa dreptății Tale.  

124. Fă cu robul Tău după mila Ta și drep- 
tățile Tale învață-mă!  

125. Robul Tău sunt eu, înțelepțește-mă 
și voi cunoaște mărturiile Tale!  

126. Vremea este să se facă slujba Dom- 
nului, căci au risipit legea Ta.  

127. Pentru aceasta am iubit poruncile 
Tale mai mult decât aurul și topazul. 

128.  Pentru aceasta către toate poruncile 
Tale mă îndreptam și toată calea nedreaptă 
am urât.  

129. Minunate sunt mărturiile Tale. Pen- 
tru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu.  

130. Arătarea cuvintelor Tale îi va lumina 
și îi va înțelepți pe prunci.  

131. Gura mea am deschis și am tras Duh, 
că poruncile Tale le doream.  

132. Privește spre mine și mă miluiește, 
după judecata celor care iubesc numele Tău!  

133. Pașii mei călăuzește-i după spusa Ta 
și să nu mă stăpânească toată fărădelegea!  

134. Răscumpără-mă de la falsa învinuire 
a oamenilor și voi păzi poruncile Tale!  

135. Fața Ta arat-o peste robul Tău și în- 
vață-mă dreptățile Tale! 

136. Ieșirile apelor au coborât din ochii 
mei, când nu am păzit legea Ta.  

137. Drept ești, Doamne, și dreaptă este 
judecata Ta!  

138. Poruncit-ai cu dreptate mărturiile 
Tale și adevărul Tău foarte. 

139. Topitu-m-a râvna casei Tale, că au 
uitat cuvintele Tale vrăjmașii mei.  
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140. Lămurită în foc este spusa Ta foarte 
și robul Tău a iubit-o pe ea.  

141. Mai tânăr sunt eu și disprețuit, dar 
dreptățile Tale nu le-am uitat.  

142. Dreptatea Ta este dreptate întru 
veac și legea Ta este adevărul.  

143. Necaz și nevoie m-au aflat, dar po- 
runcile Tale sunt cugetarea mea.  

144. Dreptate sunt mărturiile Tale întru 
veac, înțelepțește-mă și voi trăi!  

145. Strigat-am cu toată inima mea: Auzi-
mă, Doamne! Dreptățile Tale voi cerceta.  

146. Strigat-am Ție: Mântuiește-mă! Și 
voi păzi mărturiile Tale.  

147. Am venit mai înainte, la miezul nop- 
ții, și am strigat: Întru cuvintele Tale am nă- 
dăjduit.     

148. Au venit mai înainte ochii mei, către 
revărsatul zorilor, pentru a cugeta la spusele 
Tale.  

149. Glasul meu auzi-l, Doamne, după 
mila Ta și după judecata Ta trăiește-mă!  

150. Apropiatu-s-au cei care mă vânează 
cu fărădelege, dar de la legea Ta s-au depăr- 
tat.  

151. Aproape ești Tu, Doamne, și toate 
poruncile Tale sunt adevărul.  

152. Dintru începuturi am cunoscut, din 
mărturiile Tale, că întru veac le-ai întemeiat 
pe ele.  

153. Vezi smerenia mea și mă scoate, că 
legea Ta nu am uitat!  

154. Judecă judecata mea și mă răscum- 
pără, pentru cuvântul Tău trăiește-mă!  
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155. Departe este mântuirea de cei păcă- 
toși, că dreptățile Tale nu au căutat.  

156. Îndurările Tale sunt multe, Doamne, 
după judecata Ta trăiește-mă!  

157. Mulți sunt cei care mă prigonesc și 
mă necăjesc, dar de la mărturiile Tale nu m-
am abătut.  

158. Văzut-am pe cei care sunt necredin- 
cioși și mă topeam, că spusele Tale nu le-au 
păzit.  

159. Vezi că poruncile Tale le-am iubit, 
Doamne, în mila Ta trăiește-mă!  

160. Începutul cuvintelor Tale este ade- 
vărul și întru veac sunt toate judecățile drep- 
tății Tale.  

161. Stăpânitorii m-au vânat în zadar și 
de cuvintele Tale s-a înfricoșat inima mea.  

162. Eu mă voi bucura în spusele Tale, ca 
cel care află prăzi multe. 

163. Nedreptatea am urât-o și m-a dez- 
gustat, dar legea Ta am iubit-o.  

164. De șapte ori pe zi Te-am lăudat pe 
Tine, pentru judecățile dreptății Tale.  

165. Pace multă au cei care iubesc legea 
Ta și nu este lor sminteală.  

166. Așteptam mântuirea Ta, Doamne, și 
poruncile Tale le-am iubit.  

167. Păzit-a sufletul meu mărturiile Tale 
și le-a iubit pe ele foarte.  

168. Păzit-am poruncile Tale și mărtu- 
riile Tale, că toate căile mele înaintea Ta sunt, 
Doamne.  

169. Să se apropie rugăciunea mea înain- 
tea Ta, Doamne, după spusa Ta înțelepțește-
mă!  
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170. Să intre vrednicia mea înaintea Ta, 
după spusa Ta izbăvește-mă!  

171. Izvorî-vor buzele mele laudă, când 
am să învăț dreptățile Tale.   

172. Să rostească limba mea spusa Ta, că 
toate poruncile tale sunt dreptatea.   

173. Fie mâna Ta ca să mă mântuiască, că 
poruncile Tale le-am ales!  

174. Dorit-am mântuirea Ta, Doamne, și 
legea Ta cugetarea mea este.  

175. Trăi-va sufletul meu și Te va lăuda și 
judecățile Tale îmi vor ajuta mie.  

176. Rătăceam ca o oaie pierdută. Caută-
l pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am ui- 
tat!   

 
  
 
 
  
 
 
 

 
  

232



Psalmul 119  
 

 

1. Cântarea treptelor. Către Domnul, 

când m-am necăjit, am strigat și m-a ascultat.  
2. Doamne, izbăvește sufletul meu de 

buzele nedrepte și de limba vicleană!  
3. Ce ți se va da ție și ce ți se va adăuga ție 

de către limba vicleană?  
4. Săgețile Celui puternic, care sunt ascu- 

țite, împreună cu cărbunii cei pustnici.  
5. Vai mie, că pribegia mea s-a prelungit! 

Căci m-am sălășluit cu locașurile lui Chidar!   
6. Multe zile a pribegit sufletul meu.  
7. Cu cei care urăsc pacea eram iubitor de 

pace. Când le vorbeam lor, se luptau cu mine 
în zadar.  
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Psalmul 120  
 

 

1. Cântarea treptelor. Ridicat-am ochii 

mei la munți. De unde va veni ajutorul meu?  
2. Ajutorul meu este de la Domnul, Cel 

care a făcut cerul și pământul.  
3. Să nu dea întru val piciorul tău, nici să 

dormiteze Cel care te păzește pe tine.  
4. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi 

Cel care păzește pe Israil!  
5. Domnul te va păzi pe tine. Domnul 

este umbra ta, pe mâna dreaptă a ta.  
6. Ziua soarele nu te va arde, nici luna 

noaptea.  
7. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, 

El va păzi sufletul tău.  
8. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta 

de acum și până în veac.  
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Psalmul 121  
 

 

1. Cântarea treptelor. Veselitu-m-am de 

cei care mi-au zis mie: „Întru casa Domnului 
vom merge”.  

2. Stând erau picioarele noastre în cur- 
țile tale, Ierusalime!   

3. Ierusalimul, cel care este zidit ca o 
cetate, a cărei parte a ei este la un loc.    

4. Că acolo s-au suit semințiile, semin- 
țiile Domnului, mărturia lui Israil, ca să se 
mărturisească numelui Domnului.  

5. Că acolo s-au așezat tronuri întru jude- 
cată, tronuri în casa lui David. 

6. Așadar, rugați-vă pentru cele întru 
pacea Ierusalimului și pentru bunăstarea ce- 
lor care te iubesc pe tine!  

7. Așadar, să fie pace în puterea ta și 
bunăstare în turnurile tale!  

8. Așadar, pentru frații mei și pentru 
vecinii mei grăiam despre tine pace.  

9. Pentru casa Domnului Dumnezeului 
nostru am căutat cele bune ție.  
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Psalmul 122  
 
 

1. Cântarea treptelor. Către Tine, Cel 

care locuiești în cer, am ridicat ochii mei.  
2. Iată, ca ochii robilor întru mâinile 

domnilor lor, ca ochii slujitoarelor întru mâi- 
nile doamnelor lor, așa sunt ochii noștri către 
Domnul Dumnezeul nostru până ce are să Se 
milostivească de noi!  

3. Miluiește-ne pe noi, Doamne, milu- 
iește-ne pe noi, că întru mult ne-am umplut 
de dispreț, 

4. că întru mult s-a umplut sufletul nos- 
tru de ocara celor care sunt bogați și de dis- 
prețul celor mândri!  
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Psalmul 123  
 
 

1. Cântarea treptelor. Căci, dacă Dom- 

nul nu era în noi – așadar să spună Israil! –  
2. căci, dacă Domnul nu era în noi, când 

s-au ridicat împotrivă oamenii, asupra noas- 
tră,  

3. atunci de vii ne-ar fi înghițit pe noi, 
când s-a urgisit mânia lor asupra noastră.  

4. Atunci apa ne-ar fi înecat pe noi, pârâu 
ar fi trecut prin sufletul nostru.  

5. Atunci ar fi trecut prin sufletul nostru 
apă căreia nu i te poți împotrivi.  

6. Binecuvântat este Domnul, Care nu 
ne-a dat pe noi întru cursa dinților lor!  

7. Sufletul nostru ca o vrabie s-a izbăvit 
din cursa celor care o vânează; cursa s-a zdro- 
bit și noi ne-am izbăvit.  

8. Ajutorul nostru este în numele Dom- 
nului, al Celui care a făcut cerul și pământul.  
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Psalmul 124  
 

 

1. Cântarea treptelor. Cei care s-au încre- 

zut în Domnul sunt ca muntele Sionului; nu 
se va clătina întru veac cel care locuiește în 
Ierusalim.  

2. Munții sunt împrejurul lui și Domnul 
este împrejurul poporului Său, de acum și 
până în veac.  

3. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcăto- 
șilor peste sorțul Drepților, ca să nu-și întin- 
dă Drepții întru fărădelege mâinile lor.  

4. Fă bine, Doamne, celor buni și celor 
drepți cu inima!  

5. Dar pe cei care se abat întru legături, 
Domnul îi va duce cu cei care lucrează fărăde- 
legea. Pace peste Israil!  
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Psalmul 125  
 

 

1. Cântarea treptelor. Când a întors 

Domnul robia Sionului, făcutu-ne-am ca 
mângâiați ai Lui.  

2. Atunci s-a umplut de bucurie gura 
noastră și limba noastră de veselie. Atunci 
vor spune între neamuri: „Măritu-S-a Dom- 
nul ca să facă cu ei”.  

3. Măritu-S-a Domnul ca să facă cu noi și 
ne-a făcut veselindu-ne.  

4. Întoarce, Doamne, robia noastră ca 
pâraiele în austru! 

5. Cei care seamănă în lacrimi, în bucurie 
vor secera.  

6. Mergând, mergeau și plângeau ridi- 
când semințele lor, dar venind, vor veni cu 
bucurie ridicând snopii lor.  
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Psalmul 126  
 

 

1. Cântarea treptelor. A lui Salomon. 

Dacă nu Domnul are să zidească casa, în za- 
dar se ostenesc cei care o zidesc pe ea. Dacă 
nu Domnul are să păzească cetatea, în zadar 
priveghează cel care o păzește.  

2. În zadar vă este vouă a vă scula dis-de-
dimineață și a vă ridica după a sta, vouă, celor 
care mâncați pâinea durerii, dacă Domnul nu 
are să vă dea vouă somn, celor iubiți ai Lui.     

3. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, 
răsplata rodului pântecelui!  

4. Precum sunt săgețile în mâna celui 
tare, așa sunt fiii celor care au fost scuturați.  

5. Fericit este omul care își va împlini 
pofta lui din ei, căci nu se vor rușina când au 
să vorbească vrăjmașilor lor în poartă.      

 
 
 

 
 

  

240



Psalmul 127  
 

 

1. Cântarea treptelor. Fericiți sunt toți 

cei care se tem de Domnul, cei care merg în 
căile Lui.  

2. Ostenelile roadelor tale vei mânca, 
fericit ești și bine îți va fi.  

3. Femeia ta: ca o vie rodind în părțile 
casei tale. Fiii tăi: ca noi ramuri de măslini 
împrejurul mesei tale.  

4. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel 
care se teme de Domnul! 

5. Să te binecuvinteze Domnul din Sion 
și să vezi bunătățile Ierusalimului în toate 
zilele vieții tale.  

6. Și să vezi pe fiii fiilor tăi. Pace peste 
Israil!  
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Psalmul 128 
 

 

1. Cântarea treptelor. Așadar, să spună 

Israil: De multe ori s-au luptat cu mine, din 
tinerețea mea!  

2. De multe ori s-au luptat cu mine, din 
tinerețea mea, căci nu au putut să-mi facă 
ceva mie. 

3. Pe spatele meu ciopleau păcătoșii, căci 
au prelungit fărădelegea lor.  

4. Dar Domnul Cel drept a tăiat gâturile 
păcătoșilor.   

5. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi 
toți cei care urăsc Sionul!  

6. Să se facă precum iarba acoperișurilor, 
care, mai înainte să fie smulsă, s-a uscat!  

7. Din care secerătorul nu și-a umplut 
mâna lui și nici sânul lui cel care adună sno- 
pii.  

8. Și cei care trec pe acolo nu au spus: 
„Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!” 
sau: „V-am binecuvântat pe voi întru numele 
Domnului”.  
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Psalmul 129 
 

 

1. Cântarea treptelor. Dintru adâncuri 

am strigat către Tine, Doamne!  
2. Doamne, auzi glasul meu! Fie urechile 

Tale luând-aminte întru glasul rugăciunii 
mele!  

3. De ai să Te uiți la fărădelegi, Doamne, 
Doamne, cine va suferi?  

4. Că aproape de Tine este ispășirea. 
5. Pentru numele Tău Te-am îndurat, 

Doamne; îndurat-a sufletul meu întru cuvân- 
tul Tău,  

6. nădăjduit-a sufletul meu în Domnul. 
Din straja dimineții până în noapte, din stra- 
ja dimineții să nădăjduiască Israil în Dom- 
nul!  

7. Că aproape de Domnul este mila și 
aproape de El este multa răscumpărare  

8. și El va răscumpăra pe Israil din toate 
fărădelegile lui.  
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Psalmul 130 
 

 

1. Cântarea treptelor. A lui David. 

Doamne, nu s-a înălțat inima mea, nici nu s-
au tulburat ochii mei, nici nu am mers în 
gânduri mari, nici în gânduri minunate și mai 
presus de mine.  

2. Dacă nu mă smeream, aș fi greșit. Dar 
am înălțat sufletul meu spre Domnul, ca cel 
care a fost înțărcat spre maica lui, ca răsplată 
pentru sufletul meu.  

3. Să nădăjduiască Israil în Domnul, de 
acum și până în veac!  
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Psalmul 131  
 

 

1. Cântarea treptelor. Adu-Ți aminte, 

Doamne, de David și de toată blândețea lui!  
2. Cum s-a jurat Domnului și s-a rugat 

Dumnezeului lui Iacov:  
3. „Nu voi intra întru cortul casei mele, 

nu mă voi sui pe așternutul patului meu, 
4. nu voi da somn ochilor mei și dormi- 

tare pleoapelor mele și odihnă tâmplelor me- 
le, 

5. până ce nu am să aflu loc Domnului, 
cort Dumnezeului lui Iacov”.  

6. Iată, l-am aflat pe el în Efrata, l-am 
aflat pe el în câmpiile dumbrăvii!  

7. Intra-vom întru corturile Lui, închina-
ne-vom întru locul în care au stat picioarele 
Lui.  

8. Ridică-Te, Doamne, întru odihna Ta, 
Tu și chivotul sfințirii Tale!  

9. Preoții Tăi se vor îmbrăca întru drep- 
tate și Cuvioșii Tăi se vor bucura.  

10. Pentru David, robul Tău, să nu întorci 
fața unsului Tău.   

11. Căci juratu-S-a Domnul lui David 
adevărul și nu îl va lepăda pe el: „Din rodul 
pântecelui tău voi pune pe tronul tău,  

12. dacă au să păzească fiii tăi făgăduința 
Mea și mărturiile Mele acestea, pe care îi voi 
învăța pe ei; și fiii lor, până în veac, vor ședea 
pe tronul tău”.  

13. Că a ales Domnul Sionul, l-a ales pe el 
întru locuință Lui, zicând:  
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14. „Aceasta este odihna Mea întru veacul 
veacului, aici voi locui, că l-am ales pe el.  

15. Plasa lui, care este binecuvântată, o 
voi binecuvânta, pe săracii lui îi voi sătura cu 
pâini,  

16. pe preoții lui îi voi îmbrăca cu mân- 
tuire și Cuvioșii lui cu bucurie se vor bucura.  

17. Acolo se va ridica cornul lui David, 
căci am pregătit luminător unsului Meu.  

18. Pe vrăjmașii Lui îi voi îmbrăca cu ru- 
șine și peste El va înflori sfințenia Mea”.  
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Psalmul 132 
 

 

1. Cântarea treptelor. A lui David. Iată 

acum ce este bine sau ce este plăcut, fără 
numai a locui frații împreună!  

2. Ca mirul pe cap, care se coboară pe 
barbă, pe barba lui Aaron, care se coboară pe 
marginea veșmântului său, 

3. ca roua Ermonului, care se coboară pe 
munții Sionului. Căci acolo a poruncit Dom- 
nul binecuvântarea și viața până în veac.  
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Psalmul 133 
 

 

1. Cântarea treptelor. Iată, acum binecu- 

vântați pe Domnul toți robii Domnului! Cei 
care ați stat în casa Domnului, în curțile casei 
Dumnezeului nostru.  

2. În cele ale nopților, ridicați mâinile 
voastre întru cele sfinte și binecuvântați pe 
Domnul!  

3. Te va binecuvânta pe tine Domnul din 
Sion, Cel care a făcut cerul și pământul.  
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Psalmul 134 
 

 

1. Alliluia! Lăudați numele Domnului! 

Lăudați robi pe Domnul,   
2. cei care stați în casa Domnului, în 

curțile casei Dumnezeului nostru!   
3. Lăudați pe Domnul, că este bun Dom- 

nul! Cântați numelui Său, că este bun!  
4. Că pe Iacov, Domnul l-a ales Lui, pe 

Israil întru averea Lui.  
5. Că eu am cunoscut că este mare Dom- 

nul și Domnul nostru este peste toți dum- 
nezeii.  

6. Toate câte a voit Domnul a făcut în cer 
și pe pământ, în mări și în toate abisurile. 

7. Domnul a ridicat nori de la marginea 
pământului și fulgere întru ploaie a făcut, Cel 
care scoate vânturile din vistieriile Lui.  

8.  Care a lovit pe întâii-născuți ai Egipto- 
sului, de la om până la dobitoc.  

9. Trimis-a semne și minuni în mijlocul 
tău, Egipte, în Farao și în toți robii lui.  

10. Care a lovit neamuri multe și a ucis 
împărați tari.  

11. Pe Sion, împăratul amorreilor, și pe 
Og, împăratul Vasanului, și toate împărățiile 
lui Hanaan, 

12. și a dat pământul lor moștenire, moș- 
tenire lui Israil, poporului Său.  

13. Doamne, numele Tău este întru veac. 
Doamne, pomenirea Ta este întru neam și în 
neam.  

14. Că va judeca Domnul pe poporul Lui 
și pe robii Lui îi va mângâia.  
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15. Idolii neamurilor sunt argint și aur, 
lucruri făcute de mâini omenești.  

16. Gură au și nu vor vorbi, ochi au și nu 
vor vedea, 

17. urechi au și nu vor auzi, nări au și nu 
vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare 
au și nu vor umbla și nu vor chema cu gâtul 
lor, căci nu este duh în gura lor.  

18. Asemenea lor să fie cei care îi fac pe ei 
și toți cei care s-au încrezut în ei.  

19. Casa lui Israil, binecuvântați pe Dom- 
nul! Casa lui Aaron, binecuvântați pe Dom- 
nul!  

20. Casa lui Levi, binecuvântați pe 
Domnul! Cei care vă temeți de Domnul, bine- 
cuvântați pe Domnul! 

21. Binecuvântat este Domnul din Sion, 
Cel care locuiește în Ierusalim.  
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Psalmul 135  
 

 
 

1. Alliluia! Mărturisiți-vă Domnului că 

este bun, că întru veac este mila Lui!  
2. Mărturisiți-vă Dumnezeului dumne- 

zeilor, că întru veac este mila Lui!  
3. Mărturisiți-vă Domnului domnilor, că 

întru veac este mila Lui! 
4. Cel care singur face minuni mari, că 

întru veac este mila Lui.  
5. Celui care a făcut cerurile întru înțele- 

gere, că întru veac este mila Lui.   
6. Celui care a întărit pământul peste 

ape,  că întru veac este mila Lui.  
7. Celui care singur a făcut lumini mari, 

că întru veac este mila Lui.  
8. Căci soarele este întru stăpânirea zilei,  

că întru veac este mila Lui.  
9. Iar luna și stelele sunt întru stăpânirea 

nopții, că întru veac este mila Lui. 
10. Celui care a lovit Egiptosul, dim- 

preună cu cei întâi-născuți ai lor, că întru 
veac este mila Lui.  

11. Și Celui care a scos pe Israil din mijlo- 
cul lor, că întru veac este mila Lui.  

12. În mână tare și în braț înalt, că întru 
veac este mila Lui.  

13. Celui care a împărțit Marea Roșie 
întru despărțituri, că întru veac este mila Lui.  

14. Și Celui care a petrecut pe Israil prin 
mijlocul ei, că întru veac este mila Lui.  

15. Și a scuturat pe Farao și puterea lui 
întru Marea Roșie, că întru veac este mila Lui.  
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16. Celui care a petrecut pe poporul Lui 
în pustie, că întru veac este mila Lui. Celui 
care a scos apă din stâncă ascuțită, că întru 
veac este mila Lui.  

17. Celui care a lovit împărați mari, că 
întru veac este mila Lui.  

18. Și Celui care a ucis împărați tari, că 
întru veac este mila Lui.  

19. Pe Sion, împăratul amorreilor, că 
întru veac este mila Lui.   

20. Și pe Og, împăratul Vasanului, că 
întru veac este mila Lui.  

21. Și a dat pământul lor moștenire, că 
întru veac este mila Lui.  

22. Moștenire lui Israil, robul Lui, că 
întru veac este mila Lui. 

23. Că în smerenia noastră Și-a adus 
aminte de noi Domnul, că întru veac este mi- 
la Lui. 

24. Și ne-a răscumpărat pe noi de la vrăj- 
mașii noștri, că întru veac este mila Lui. 

25. Cel care dă hrană la tot trupul, că 
întru veac este mila Lui.  

26. Mărturisiți-vă Dumnezeului cerului, 
că întru veac este mila Lui! Mărturisiți-vă 
Domnului domnilor, că întru veac este mila 
Lui! 
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Psalmul 136 

 
 

1. Al lui David. La râurile Babilonului, 

acolo am șezut și am plâns, când să pomenim 
noi Sionul.  

2. În ramurile sălciilor, în mijlocul ei, am 
atârnat instrumentele noastre.  

3. Că acolo, cei care ne-au robit pe noi ne-
au cerut nouă cuvinte de cântări, și cei care 
ne-au adus pe noi ne-au cerut nouă imn, 
zicând: „Cântați-ne nouă din cântările Sionu- 
lui!”.  

4. Cum să cântăm cântarea Domnului în 
pământ străin?  

5. Dacă am să te uit, Ierusalime, să fie 
uitată dreapta mea!  

6. Să se lipească limba mea în gâtul meu, 
dacă nu am să-mi aduc aminte de tine, dacă 
nu am să pun înainte Ierusalimul, în începu- 
tul bucuriei mele!  

7. Adu-Ți aminte, Doamne, de fiii Edo- 
mului în ziua Ierusalimului! De cei care zic: 
„Goliți-l, goliți-l până la temelie în aceasta!”.  

8. Fiica Babilonului, cea nenorocită! Fe- 
ricit este cel care îți va răsplăti ție răsplata ta, 
pe care ai răsplătit-o nouă.  

9. Fericit este cel care va apuca și va ni- 
mici pruncii tăi de piatră.   
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Psalmul 137  
 

 
 

1. Al lui David. Mărturisi-mă-voi Ție, 

Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cu- 
vintele gurii mele, și înaintea Îngerilor Îți voi 
cânta Ție. 

2. Închina-mă-voi către templul cel sfânt 
al Tău și mă voi mărturisi numelui Tău, pen- 
tru mila Ta și adevărul Tău, că ai mărit peste 
tot numele spusa Ta.  

3. În care zi am să Te chem, degrabă auzi-
mă! Înmulți-mă-vei în sufletul meu în putere. 

4. Mărturisească-se Ție, Doamne, toți 
împărații pământului, că au auzit toate cu- 
vintele gurii Tale,  

5. și să cânte în căile Domnului, că mare 
este slava Domnului!  

6. Că înalt este Domnul și spre cele sme- 
rite privește și pe cele înalte de departe le 
cunoaște.  

7. Dacă am să merg în mijlocul neca- 
zului, mă vei trăi, Doamne. În urgia vrăjma- 
șilor mei ai întins mâna Ta și m-a mântuit 
dreapta Ta.  

8. Domnul va răsplăti pentru mine. 
Doamne, mila Ta este întru veac, lucrurile 
mâinilor Tale să nu le treci cu vederea!  
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Psalmul 138  
 
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David. Doam- 

ne, încercatu-m-ai și m-ai cunoscut. 
2. Tu ai cunoscut șederea mea și scularea 

mea, Tu ai înțeles gândurile mele de departe.  
3. Cărarea mea și funia mea Tu le-ai 

cercetat și toate căile mele mai înainte le-ai 
văzut,   

4. că nu este cuvânt pe limba mea.  
5. Iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe 

toate, pe cele din urmă, cât și pe cele vechi!  
Tu m-ai zidit pe mine și ai pus peste mine 
mâna Ta.  

6. Minunatu-s-a cunoașterea Ta din 
mine, întăritu-s-a, nu am să pot către ea.  

7. Unde am să mă duc de la Duhul Tău și 
de la fața Ta unde am să fug?  

8. Dacă am să mă sui întru cer, Tu ești 
acolo, iar dacă am să cobor întru Iad, Tu ești 
de față.  

9. Dacă am să iau aripile mele de dimi- 
neață și am să locuiesc întru marginile mării, 

10. Tu cu mine ești, căci și acolo mâna Ta 
mă va povățui și mă va ține dreapta Ta.   

11. Și am zis: „Oare întunericul mă va 
disprețui și noaptea se va face lumină întru 
desfătarea mea?”.  

12. Că întuneric nu se va întuneca de la 
Tine și noaptea ca ziua se va lumina. Căci așa 
cum este întunericul ei, așa este și lumina ei.  

13. Că Tu ai dobândit rinichii mei, Doam- 
ne, ajutatu-m-ai din pântecele maicii mele.  
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14. Mărturisi-mă-voi Ție, căci cu înfrico- 
șare Te-ai minunat. Minunate sunt lucrurile 
Tale și sufletul meu le cunoaște foarte.  

15. Nu a fost ascuns osul meu de Tine, pe 
care l-ai făcut în ascuns, și ființa mea în cele 
mai adânci ale pământului. 

16. Pe cele nelucrate ale mele le-au văzut 
ochii Tăi și, în cartea Ta, toți vor fi scriși. Ziua 
se vor zidi și nimeni nu va fi între ei.  

17. Dar mie mi-au fost cinstiți foarte prie- 
tenii Tăi, Dumnezeule, și s-au întărit foarte 
începuturile lor.  

18. Îi voi număra pe ei și mai mult decât 
nisipiul se vor înmulți. M-am sculat și încă 
sunt cu Tine.  

19. O, de ai să ucizi pe păcătoși, Dumne- 
zeule! Oamenii sângiurilor, abateți-vă de la 
mine!  

20. Că Tu vei spune întru gând, iar ei vor 
lua întru deșertăciune cetățile Tale.  

21. Nu pe cei care Te urăsc pe Tine, 
Doamne, i-am urât și asupra vrăjmașilor Tăi 
mă topeam?  

22. Cu desăvârșită ură îi uram pe ei și 
întru vrăjmași mi s-au făcut mie.  

23. Încearcă-mă, Dumnezeule, și cunoaș- 
te inima mea! Încearcă-mă și cunoaște căile 
mele!  

24. Și vezi dacă este calea fărădelegii în 
mine și mă povățuiește în calea cea veșnică!    
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Psalmul 139  
 

 

1. Întru sfârșit, psalmul lui David.  

2. Scoate-mă, Doamne, de la omul rău și 
de omul nedrept izbăvește-mă!  

3. Care socoteau nedreptate în inimă și 
toată ziua întocmeau războaie. 

4. Ascuțit-au limba lor ca a șarpelui, 
venin de aspide sub buzele lor. 

5. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcăto- 
sului! Scoate-mă de la oamenii nedrepți! Care 
au socotit să împiedice pașii mei.  

6. Ascuns-au cei mândri cursă mie și cu 
funii au întins curse picioarelor mele. Ținân- 
du-se de cărare, poticnire mi-au pus mie.  

7. Zis-am Domnului: „Dumnezeul meu 
ești Tu. Ascultă, Doamne, glasul rugăciunii 
mele!”.  

8. Doamne, Doamne, puterea mântuirii 
mele, umbrit-ai peste capul meu în ziua răz- 
boiului! 

9. Să nu mă dai, Doamne, după pofta 
mea, celui păcătos! Că aceia au gândit împo- 
triva mea. Să nu mă părăsești, ca nu cumva ei 
să se înalțe!  

10. Capul înconjurării lor, osteneala bu- 
zelor lor îi va acoperi pe ei.  

11. Cădea-vor peste ei cărbuni, în foc îi 
vei doborî pe ei, în necazuri, pe care nu au să 
le poată răbda.  

12. Omul limbut nu va fi îndrumat pe 
pământ, iar pe omul nedrept relele îl vor vâna 
întru stricăciune.  
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13. Cunoscut-am că Domnul va face jude- 
cată săracului și dreptate sărmanilor.  

14. Dar Drepții se vor mărturisi numelui 
Tău și vor locui cei Drepți împreună cu fața 
Ta.  
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Psalmul 140  
 

 
 

1. Psalmul lui David. Doamne, strigat-

am către Tine, auzi-mă! Ia aminte la glasul 
rugăciunii mele, când am să strig către Tine!  

2. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tă- 
mâia înaintea Ta și ridicarea mâinilor mele,  
jertfă de seară să fie înaintea Ta!  

3. Pune, Doamne, pază gurii mele și ușă 
de îngrădire împrejurul buzelor mele!  

4. Să nu abați inima mea întru cuvintele 
răutății, pentru a nu căuta scuze în păcate. Iar 
cu oamenii lucrând fărădelegea nu voi fi și nu 
am să mă unesc cu aleșii lor.  

5. Pedepsi-mă-va Dreptul cu milă și mă 
va mustra, iar uleiul păcătosului să nu ungă 
capul meu! Că încă și rugăciunea mea este în 
bunele-voiri ale lor. 

6. Au fost înghițiți de stâncă judecătorii 
lor. Auzi-se-vor cuvintele mele, că s-au îndul- 
cit.  

7. Ca grăsimea pământului s-a rupt pe 
pământ, risipitus-au oasele noastre alături de 
Iad.  

8. Căci către Tine, Doamne, Doamne, 
ridic ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu 
iei sufletul meu!  

9. Păzește-mă de cursa pe care mi-au 
pus-o mie și de împiedicările celor care lu- 
crează fărădelegea!    

10. Cădea-vor în plasa lui păcătoșii; sin- 
gur sunt eu, până ce am să trec din această 
viață.   
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Psalmul 141 
 

 
 

1. Înțelegerea lui David, în rugăciune, 

fiind el în peșteră.  
2. Cu glasul meu către Domnul am 

strigat, cu glasul meu către Domnul m-am ru- 
gat.  

3. Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea 
mea, necazul meu înaintea Lui voi vesti. 

4. Când lipsea din mine duhul meu, și Tu 
ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta, în 
care umblam, ascuns-au cursă mie. 

5. Vedeam întru cele de-a dreapta și 
priveam, că nu era cel care mă cunoaște. A 
pierit fuga de la mine și nu este cel care caută 
sufletul meu.  

6. Strigat-am către Tine, Doamne! Zis-
am: „Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în 
pământul celor vii”.  

7. Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am 
smerit foarte! Izbăvește-mă de cei care mă 
prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mi- 
ne! 

8. Scoate din temniță sufletul meu, ca să 
se mărturisească numelui Tău, Doamne! Pe 
mine mă vor îndura Drepții, până ce ai să-mi 
răsplătești mie.  
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Psalmul 142 
 

 
 

1. Psalmul lui David, de când îl prigonea 

pe el fiul său. Doamne, auzi rugăciunea mea! 
Ascultă rugăciunea mea în adevărul Tău! 
Ascultă-mă în dreptatea Ta!  

2. Și să nu intri întru judecată cu robul 
Tău, că tot cel viu nu se va îndrepta înaintea 
Ta.   

3. Că vrăjmașul a prigonit sufletul meu, a 
smerit întru pământ viața mea. M-a așezat pe 
mine în întunericuri ca pe morții veacului.    

4. Și s-a sfârșit în mine duhul meu, în 
mine s-a tulburat inima mea.   

5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele 
dintâi și am cugetat la toate lucrurile Tale, la 
facerile mâinilor Tale cugetam. 

6. Întins-am mâinile mele către Tine, 
sufletul meu ca un pământ uscat Ție.  

7. Degrabă auzi-mă, Doamne, că s-a 
sfârșit duhul meu! Să nu-Ți întorci fața Ta de 
la mine, că mă voi asemăna celor care coboa- 
ră întru groapă.  

8. Dimineața, fă auzită mie mila Ta, că în 
Tine am nădăjduit! Fă-mi cunoscută mie, 
Doamne, calea în care voi merge, că spre Tine 
am ridicat sufletul meu!  

9. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doam- 
ne, că spre Tine am fugit!  

10. Învață-mă a face voia Ta, că Tu ești 
Dumnezeul meu! Duhul Tău cel bun mă va 
povățui în pământul cel drept.  
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11. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei 
trăi. În dreptatea Ta vei scoate din necaz su- 
fletul meu. 

12. Și în mila Ta vei nimici pe vrăjmașii 
mei și vei pierde pe toți cei care necăjesc su- 
fletul meu, că eu sunt robul Tău.  
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Psalmul 143  
 

 

1. Al lui David către Goliad. Bine- 

cuvântat este Domnul Dumnezeul meu, Cel 
care învață mâinile mele întru rânduială și 
degetele mele întru război.  

2. Mila mea și scăparea mea, sprijinitorul 
meu și mântuitorul meu, apărătorul meu este 
Domnul și în El am nădăjduit, în Cel care su- 
pune pe poporul meu sub mine.  

3. Doamne, ce este omul că Te-ai făcut 
cunoscut lui sau fiul omului că îl socotești pe 
el?  

4. Omul întru deșertăciune s-a asemă- 
nat, iar zilele lui ca umbra trec.  

5. Doamne, pleacă cerurile Tale și Te 
coboară! Atinge munții și vor fumega!  

6. Fulgeră fulger și îi vei risipi pe ei! 
Trimite săgețile Tale și îi vei tulbura pe ei! 

7. Trimite mâna Ta dintru înălțime! 
Scoate-mă și mă izbăvește din apele cele mul- 
te, din mâna fiilor celor străini, 

8. a căror gură a vorbit întru deșertă- 
ciune și dreapta lor este dreaptă a nedrep- 
tății!  

9. Dumnezeule, cântare nouă Îți voi 
cânta Ție, în psaltirion cu zece coarde Îți voi 
cânta Ție,  

10. Celui care dă mântuire împăraților, 
Celui care răscumpără pe David, robul Lui, 
din sabie rea.  

11. Izbăvește-mă și mă scoate din mâna 
fiilor străini, a căror gură a vorbit întru deșer- 
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tăciune și dreapta lor este dreaptă a ne- 
dreptății!  

12. Ai căror fii sunt ca pârgile cele noi, 
crescute în tinerețea lor, și fiicele lor sunt 
înfrumusețate și împodobite ca asemănarea 
templului.  

13. Cămările lor sunt pline, vărsându-se 
din una într-alta. Oile lor sunt rodnice, um- 
plând toate în ieșirile lor.  

14. Boii lor sunt grași. Nu este căzătură 
de gard, nici trecătoare, nici strigare în lăr- 
gimile lor.  

15. Ei au fericit poporul la care sunt aces- 
tea. Dar fericit este poporul căruia Domnul 
este Dumnezeul lui.   
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Psalmul 144  
 

 

1. Lauda lui David. Înălța-Te-voi Dumne- 

zeul meu și Împăratul meu și voi binecuvânta 
numele Tău întru veac și întru veacul veacu- 
lui.  

2. În fiecare zi Te voi binecuvânta și voi 
lăuda numele Tău întru veac și întru veacul 
veacului. 

3. Mare este Domnul și lăudat foarte și 
măreția Lui nu are sfârșit.  

4. Neam și neam vor lăuda lucrurile Tale 
și puterea Ta o vor vesti,  

5. marea-cuviință a slavei sfințeniei Tale 
o vor spune și minunile Tale vor povesti  

6. și puterea celor înfricoșătoare ale Tale 
vor spune și măreția Ta o vor povesti.  

7. Pomenirea mulțimii bunătății Tale vor 
revărsa și dreptății Tale se vor bucura. 

8. Că îndurător și milostiv este Domnul, 
îndelung-răbdător și mult-milostiv.  

9. Că bun este Domnul cu toți și îndu- 
rările Lui sunt peste toate lucrurile Lui.  

10. Să se mărturisească Ție, Doamne, 
toate lucrurile Tale și Cuvioșii Tăi să Te bine- 
cuvinteze!    

11. Căci slava Împărăției Tale o vor spune 
și de puterea Ta vor vorbi, 

12. ca să facă cunoscută fiilor oamenilor 
puterea Ta și slava marii-cuviințe a Împără- 
ției Tale.  

13. Împărăția Ta este Împărăția tuturor 
veacurilor și puterea Ta este în tot neamul și 
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neamul. Credincios este Domnul în cuvintele 
Lui și cuvios în toate lucrurile Lui.  

14. Căci Domnul îi ajută pe toți cei care 
cad și îi îndreaptă pe toți cei care sunt căzuți.  

15. Ochii tuturor întru Tine nădăjduiesc 
și Tu le dai hrana lor la bună-vreme.  

16. Deschizi Tu mâna Ta și saturi pe tot 
viul de bunăvoie.  

17. Drept este Domnul în toate căile Lui 
și cuvios în toate lucrurile Lui.  

18. Aproape este Domnul de toți cei care 
Îl cheamă pe El, de toți cei care Îl cheamă pe 
El în adevăr.  

19. Voia celor care se tem de El o va face 
și rugăciunea lor o va asculta și îi va mântui 
pe ei.  

20. Domnul îi păzește pe toți cei care Îl 
iubesc pe El și pe toți păcătoșii îi va nimici cu 
totul.  

21. Lauda Domnului va spune gura mea. 
Și să binecuvinteze tot trupul numele cel 
sfânt al Lui, întru veac și întru veacul veacu- 
lui!  
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Psalmul 145  
 

 
 

1. Alliluia! Psalmul lui Angheas și al lui 

Zaharias. Laudă, sufletul meu, pe Domnul!  
2. Lăuda-voi pe Domnul în viața mea, 

cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi.  
3. Nu vă încredeți în stăpânitori și în fiii 

oamenilor, întru care nu este mântuire!  
4. Ieși-va duhul lor și se vor întoarce 

întru pământul Lui. În acea zi vor pieri toate 
gândurile lor. 

5. Fericit este cel care Îl are pe Dum- 
nezeul lui Iacov ajutorul lui și care are nădej- 
dea lui în Domnul Dumnezeul lui, 

6. Cel care a făcut cerul și pământul, 
marea și toate cele care sunt în ele, Cel care 
păzește adevărul întru veac, 

7. Cel care face judecată celor cărora li se 
face rău, Cel care dă hrană celor flămânzi. 
Domnul îi dezleagă pe cei legați.  

8. Domnul îi îndreaptă pe cei căzuți. 
Domnul înțelepțește orbii. Domnul îi iubește 
pe cei Drepți.  

9. Domnul îi păzește pe prozeliți, pe 
orfan și pe văduvă îi va ridica și calea păcă- 
toșilor o va nimici.  

10. Împărăți-va Domnul întru veac, 
Dumnezeul tău, Sioane, întru neam și în 
neam.  
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Psalmul 146  
 

 
 

1. Alliluia! Psalmul lui Angheas și al lui 

Zaharias. Lăudați pe Domnul, că bun este 
psalmul! Dumnezeului nostru să I se îndul- 
cească lauda noastră.  

2. Zidind Ierusalimul, Domnul va aduna 
răspândirile lui Israil.  

3. Căci Domnul este Cel care îi vindecă pe 
cei zdrobiți cu inima și leagă distrugerile lor,  

4. El este Cel care numără mulțimile ste- 
lelor și tuturor dintre ele numele lor le chea- 
mă.  

5. Mare este Domnul nostru și mare este 
tăria Lui și înțelegerii Lui nu este număr.  

6. Și Domnul este ridicând pe cei blânzi, 
dar smerind pe păcătoși până la pământ.  

7. Faceți început Domnului întru mărtu- 
risire! Cântați Dumnezeului nostru în liră!   

8. Celui care îmbracă cerul în nori, Celui 
care pregătește pământului ploaie, Celui care 
răsare în munți iarbă și verdeață întru sluji- 
rea oamenilor.  

9. Căci El este dând dobitoacelor hrana 
lor și puilor corbilor care Îl cheamă pe El.  

10. Nu în puterea calului va voi Domnul, 
nici în tibiile omului nu binevoiește.  

11. Ci Domnul binevoiește în cei care se 
tem de El și în cei care nădăjduiesc în mila 
Lui.  
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Psalmul 147  
 
 

1. Alliluia! Psalmul lui Angheas și al lui 

Zaharias. Laudă, Ierusalime, pe Domnul! La- 
udă pe Dumnezeul tău, Sioane!  

2. Că a întărit zăvoarele porților tale, 
binecuvântat-a pe fiii tăi în tine.  

3. Cel care pune hotarelor tale pace și Cel 
care te satură cu grăsimea grâului,   

4. Cel care trimite pământului spusa Lui, 
până ce repede va alerga cuvântul Lui,   

5. Cel care dă zăpada ca lâna și Cel care 
presară negura ca cenușa, 

6. Cel care aruncă gheața Lui ca bucățele- 
le de pâine. Iar în fața frigului Lui, cine îl va 
îndura?   

7. Domnul va trimite cuvântul Lui și le va 
topi pe ele. El va sufla vântul Lui și vor curge 
apele.  

8. Cel care vestește cuvântul Său lui 
Iacov, iar dreptățile și judecățile Sale lui Is- 
rail.  

9. Căci Domnul nu a făcut așa fiecărui 
neam și judecățile Lui nu le-a arătat lor.   
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Psalmul 148  
 

 
 

1. Alliluia! Psalmul lui Angheas și al lui 

Zaharias. Lăudați pe Domnul din ceruri! Lău- 
dați-L pe El întru cei preaînalți!  

2. Lăudați-L pe El toți Îngerii Lui! Lău- 
dați-L pe El toate Puterile Lui!  

3. Lăudați-L pe El soarele și luna! Lău- 
dați-L pe El toate stelele și lumina!  

4. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și 
apa cea mai presus de ceruri!   

5. Lăudați numele Domnului! Că El a zis 
și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. 

6. Le-a pus pe ele întru veac și întru 
veacul veacului. Poruncă a pus și nu o va tre- 
ce.  

7. Lăudați-L pe Domnul din pământ, ba- 
laurii și toate abisurile!   

8. Iar focul, grindina, zăpada, gheața, 
viforul sunteți cele care faceți cuvântul Lui.   

9. Așadar, munții și toate dealurile, po- 
mii roditori și toți cedrii,  

10. fiarele și toate dobitoacele, târâtoa- 
rele și păsările zburătoare,  

11. împărații pământului și toate popoa- 
rele, stăpânitorii și toți judecătorii pământu- 
lui,  

12. tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei 
mai tineri,  

13. lăudați numele Domnului! Că numai 
numele Lui s-a înălțat, iar mărturisirea Lui 
este pe pământ și în cer.  
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14. Și Domnul va înălța cornul poporului 
Său și va da laudă tuturor Cuvioșilor Lui, 
fiilor lui Israil, poporului care se apropie de 
El.   
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Psalmul 149  
 
 

1. Alliluia! Cântați Domnului cântare 

nouă! Cântarea Lui este în adunarea Cuvio- 
șilor.  

2. Veselește-te, Israile, de Cel care l-a 
făcut pe el, și, fiilor ai Sionului, bucurați-vă 
de Împăratul lor!  

3. Lăudați numele Lui în dans! În timpan 
și în psaltirion cântați-I Lui!  

4. Că binevoiește Domnul în poporul Lui 
și îi va înălța pe cei blânzi întru mântuire, 

5. se vor lăuda Cuvioșii Lui întru slavă și 
se vor bucura în paturile lor.  

6. Căci înălțările Dumnezeului lor vor fi 
în gâtul lor și săbii cu două tăișuri în mâinile 
lor,  

7. ca să facă răzbunare întru neamuri și 
mustrări întru popoare, 

8. ca să lege pe împărații lor în fiare și pe 
cei slăviți ai lor în cătușe de fier, 

9. ca să facă în ei judecată scrisă. Și slava 
aceasta este a tuturor Cuvioșilor Lui.  
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Psalmul 150  
 

 

1. Alliluia! Lăudați-L pe Dumnezeu întru 

Sfinții Lui! Lăudați-L pe El întru tăria puterii 
Lui!  

2. Lăudați-L pe El întru Puterile Lui! Lău- 
dați-L pe El după mulțimea măreției Lui!  

3. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță! 
Lăudați-L pe El în psaltirion și în liră!  

4. Lăudați-L pe El în timpan și în dans! 
Lăudați-L pe El în coarde și în instrumente!  

5. Lăudați-L pe El în chimvale bine-
răsunătoare! Lăudați-L pe El în chimvale de 
strigare!   

6. Toată suflarea să laude pe Domnul! 
Alliluia!  
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Psalmul 151  
 

 

1. Acest psalm a fost scris cu mâna lui de 

către David, când s-a luptat de unul singur cu 
Goliad, și este afară de numărul celorlalți 
psalmi. Mic eram între frații mei și mai tânăr 
în casa tatălui meu și păstoream oile tatălui 
meu.  

2. Mâinile mele au făcut instrumentul și 
degetele mele au unit psaltirionul.  

3. Și cine va vesti Domnului meu? Însuși 
Domnul, El Însuși aude.  

4. El a trimis pe Îngerul Lui și m-a luat de 
la oile tatălui meu și m-a uns în uleiul ungerii 
Lui.  

5. Frații mei erau buni și mari și nu a 
binevoit Domnul întru ei.  

6. Ieșit-am întru întâmpinarea celui stră- 
in și m-a blestemat în idolii lui.  

7. Dar eu, trăgând sabia de la el, i-am 
tăiat capul lui și am ridicat ocara de la fiii lui 
Israil.  
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